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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS 
S UŽÍVÁNÍM STAVBY 

 

Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost 
o kolaudační souhlas, kterou dne 11. 12. 2018 podala 

 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, 
kterou zastupuje BOŘÍK B+B elektro s.r.o., Ing. Václav Široký, IČO 29104220, Nerudova 811, 
334 01 Přeštice 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a 
§ 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu 

 

k o l a u d a č n í   s o u h l a s, 

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby. 

 

"Horšice, PJ, 171/11-kNN" 

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 53, parc. č. 149/3, 153/2, 171/11, 171/13, 171/14, 570/2, a 657, vše 
v katastrálním území Újezd u Horšic, umístěné a provedené podle územního souhlasu  ze dne 10.7.2018, 
č.j. PR-OVÚP-KON/17692/2018 (spis.zn. OVÚP/3564/2018/KON), dle geodetického zaměření 
skutečného provedení stavby ze dne 7. ledna 2019 v měřítku 1:500, pod číslem stavby IV-12-0012721, 
které ověřil Ing. Daniel Eberle, úředně oprávněný zeměměřičský inženýr. 

 

Vymezení účelu užívání stavby: 

- Připojení nového odběrného místa na pozemku parc. č. dle KN 171/11 v k.ú. Újezd u Horšic, 
zajištěné z části úpravou a z části rozšířením stávající distribuční soustavy. 

 

Od závěrečné kontrolní prohlídky bylo upuštěno v souladu s ustanovením § 122 odst. 6 stavebního 
zákona.  
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Odůvodnění: 

Dne 11. 12. 2018 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 
11. 12. 2018. Stavební úřad na základě předložených podkladů nezjistil závady bránící jejímu 
bezpečnému užívání a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a 
veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. 

Žádost splnila požadavky ustanovení § 122 odst. 3 stavebního zákona, proto stavební úřad vydal 
kolaudační souhlas, který je dokladem o povolení účelu užívání stavby. 

 

 

Poučení: 

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto 
proti němu odvolat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Jan Grasl v.r. 
referent odboru výstavby a ÚP 

 

 
 
Obdrží: 
žadatel  
BOŘÍK B+B elektro s.r.o., IDDS: qrus3y5 
 sídlo: Nerudova č.p. 811, 334 01  Přeštice 
 zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
  
ostatní 
Obecní úřad Horšice, IDDS: d8qawb6 
 sídlo: Horšice č.p. 59, 334 55  Horšice 
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