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EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Kolaudační souhlas
Dne 28.6. 2021 podal EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno (dále jen
„stavebník“) žádost o vydání kolaudačního souhlasu, jehož předmětem je stavba „Černá, úpr.DSNNk, p.č.
377/7, M-STEP“ - (rozšíření distribuční sítě NN-nové kabelové vedení) na pozemcích pozemkové parcely
číslo 17, 377/2, 377/7, 378/1, 378/2, 718/3, 718/11, 718/12, 739/1, 739/4, 741/1, 741/15, 741/17, 742
v katastrálním území Černá, která byla provedena na základě územního souhlasu č.j.: VÝST/16232/2021-ro
/2037/2021ze dne 25.3. 2021.
Odbor výstavby a územního rozvoje Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění (dále jen "stavební zákon"), po přezkoumání žádosti podle ustanovení § 122 odst. 3
stavebního zákona, vydává
kolaudační souhlas a povoluje užívání
stavby:
„Černá, úpr.DSNNk, p.č. 377/7, M-STEP“
(rozšíření distribuční sítě NN-nové kabelové vedení)
(dále jen „záměr“) na pozemcích pozemkové parcely číslo 17, 377/2, 377/7, 378/1, 378/2, 718/3, 718/11,
718/12, 739/1, 739/4, 741/1, 741/15, 741/17, 742 v katastrálním území Černá.
Stavba obsahuje:
Rozšíření distribuční sítě elektrické energie - nové kabelové vedení. Ze stávající trafostanice „TS ZÁMEK“,
200120 bylo vedeno nové kabelové vedení NAYY 4x150 do nové rozpojovací skříně SR522/NK, R768618,
která je umístěna na pozemku p.č. 377/7 k.ú. Černá. Na kabelovém vedení NAYY 4x95 před parcelou č.
377/7 byla pomocí kabelových spojek zhotovena smyčka do nové rozpojovací skříně SR522/NK, R768618.
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Vymezení účelu užívání stavby:
Stavební úřad vymezuje účel užívání této stavby v souladu s § 18i odst. 2 písm. g) vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších
předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu takto:
-

distribuční soustava v elektroenergetice

Odůvodnění:
Dne 28.6.2021 podal stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Stavební úřad, v souladu s § 122
odst. 6 stavebního zákona, upustil od závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
Na základě předložených dokladů zjistil, že stavba je v souladu s povolením stavby a ověřenou projektovou
dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených
orgánů, jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude
ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.
Bezpečné užívání stavebník prokázal provedením předepsaných zkoušek a předložením předepsaných
dokladů.
Stavební úřad proto pro stavbu vydal kolaudační souhlas, kterým povolil její užívání k vymezenému účelu.

Poučení:
Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti
němu 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.
Kolaudační souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.
vedoucí odboru
Ing.Antonín Kozina
Za správnost vyhotovení:
Rohovský Ivo
Odbor výstavby a územního rozvoje
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