MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
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Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČ 00090450, Kosovská č.p.1122/16,
586 01 Jihlava 1

Kolaudační souhlas
Dne 14.8.2017 podala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČ 00090450,
Kosovská č.p.1122/16, 586 01 Jihlava 1 žádost o vydání kolaudačního souhlasu, jehož předmětem je
stavba:

III/34826 Černá - Pavlov
na pozemcích parcela číslo 737/1 v katastrálním území Černá, parcela číslo 539 v katastrálním
území Milíkov a parcely číslo 1979/1, 1961/1 v katastrálním území Pavlov, která byla provedena na
základě stavebního povolení ze dne 14.1.2015 pod č.j. DOP/40108/2014/6307/2014-po.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, jako speciální stavební
úřad věcně příslušný dle ustanovení § 40 odst.4 písm.a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znění a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), po přezkoumání žádosti a na základě
výsledků provedené závěrečné kontrolní prohlídky stavby, podle ustanovení § 122 odst. 1 stavebního
zákona, vydává

kolaudační souhlas a povoluje užívání
stavby:

III/34826 Černá - Pavlov
na pozemcích parcela číslo 737/1 v katastrálním území Černá, parcela číslo 539 v katastrálním
území Milíkov a parcely číslo 1979/1, 1961/1 v katastrálním území Pavlov, která obsahuje stavební
úpravy vozovky silnice III/34826 v úseku od křižovatky se silnicí II/348 před obcí Černá, průtahem
obcí Černá a extravilánem až do obce Pavlov, kde úprava končí na křižovatce se silnicí III/35429,
celková délka úpravy je 6,086 km při zachování směrového, výškového i šířkového uspořádání
komunikace.
Vymezení účelu užívání stavby: silnice III/34826
Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 24.08.2017 s tímto výsledkem: bez zjevných
závad bránících bezpečnému užívání stavby.
Při kontrolní prohlídce stavebník předložil následující doklady:
- Dokumentaci skutečného provedení stavby
- Geodetickou dokumentaci skutečného provedení
- Doklady o provedení předepsaných zkoušek
- Doklady o jakosti použitých materiálů
- Zápis o předání a převzetí dokončené stavby
MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
tel.: 566 781 111, fax: 566 521 657, e-mail: mestovm@mestovm.cz,
internet: www.mestovm.cz, Identifikátor datové schránky: gvebwhm,
IČ: 00295671, bankovní spojení: KB Velké Meziříčí, č. účtu: 19-1427751/0100

Na stavbě bylo provedeno předčasné užívání, které speciální stavební úřad povolil rozhodnutím č.j.
DOP/40039/2016/5919/2016-po, ze dne 2.11.2016.
Odůvodnění:
Dne 14.8.2017 podal Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČ 00090450,
Kosovská č.p.1122/16, 586 01 Jihlava 1 žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Stavební úřad provedl
dne 24.08.2017 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona
nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání, nebo rozpor s podmínkami dle § 119 odst. 2
stavebního zákona, a shledal též, že její skutečné provedení a užívání nebude ohrožovat život a veřejné
zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Bezpečné užívání stavebník prokázal
provedením předepsaných zkoušek a předložením předepsaných dokladů. Stavební úřad proto vydal
kolaudační souhlas.
Poučení:
Kolaudační souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli. Proti kolaudačnímu souhlasu se
nelze odvolat. Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode
dne, kdy kolaudační souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním
stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků
Otisk úředního razítka
vedoucí odboru
Ing. Jiří Pospíchal
Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů se nevyměřuje.
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č.p.1122/16, 586 01 Jihlava
1, DS: PO_R, 3qdnp8g
Kraj Vysočina, Žižkova č.p.1882/57, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ksab3eu
Na vědomí:
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
1, DS: PO, 3534cwz
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č.p.820/156, Lesná, 638 00 Brno 38, DS:
PO, siygxrm
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p.940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t
Dotčené orgány:
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, Radnická č.p.29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Obecní úřad Černá, Černá č.p.87, 594 42 Měřín, DS: OVM, rebbgxx
Obecní úřad Pavlov, Pavlov č.p.100, 594 44 Radostín nad Oslavou, DS: OVM, srqa9jv
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, 591 01 Žďár nad
Sázavou 1, DS: OVM, ntdaa7v
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01 Žďár
nad Sázavou 1, DS: OVM_R, py2ivam
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina - dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, Vrchlického
č.p.2627/46, 587 24 Jihlava, DS: OVM, x9nhptc
Digitálně podepsal Ing. Jiří Pospíchal
Datum: 31.08.2017 10:34:15 +02:00
Č.j.: DOP/31713/2017-po /4790/2017
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