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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY
Vodoprávní úřad Městského úřadu v Zábřeze, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15
odst. 1 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 29.07.2019 podal
Obec Vyšehoří, IČ: 00853101, Vyšehoří 50, 789 01 Vyšehoří
(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
„Vyšehoří – technická a dopravní infrastruktura v lokalitách B1, B4, B5“
Stavební objekty:
SO 01 Splašková kanalizace a SO 02 Vodovod

(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 103/1, 841/1, 841/11 v katastrálním území Vyšehoří.
Stavba vodního díla byla povolena rozhodnutím MěÚ Zábřeh, oddělením životního prostředí ze dne
29.01.2019 pod č.j.: 2018/1272/ZP-MUZB-4.
Vymezení účelu užívání stavby:
Výstavba inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů.
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Závěrečná kontrolní prohlídka stavby byla provedena dne 23.08.2019 s tímto výsledkem:
Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace s těmito zjištěnými odchylkami:
a) Stavbou nedošlo k dotčení pozemků p.č. 841/14, 841/20 a 862/2 v k.ú. Vyšehoří
b) Stoka S – 3 došlo k mírnému posunu umístění stoky v rámci pozemku p.č. 841/1 na stranu
k plánované výstavbě
c) Nebyl dokončen stavební objekt SO 04 Dešťová kanalizace (se stavbou bylo již započato)

Upozornění:
1. Vlastník, resp. provozovatel vodního díla je povinen stavbu a její okolí udržovat v řádném
stavu tak, aby nevznikaly závady, které by ohrožovaly bezpečnost a zdraví osob, veřejný
zájem, zájmy vodohospodářské a podmínky životního prostředí. Ve smyslu výše uvedeného
musí být respektovány veškeré platné zákonné předpisy k provozu předmětného díla se
vztahující.
2. Veškeré škody způsobené provozem vodního díla budou hrazeny v souladu s ustanovením
občanského a obchodního zákoníku. Spory o náhradu škody řeší soud.
3. V případě, že dojde k jakýmkoliv změnám skutečností ve vztahu k povolenému užívání
vodního díla, musí toto být ohlášeno příslušnému vodoprávnímu úřadu.
4. Vlastník a provozovatel je povinen udržovat vodní dílo v dobrém technickém stavu tak, aby
byla zachována jejich plná funkčnost a mohla sloužit svému účelu.

Odůvodnění:
Dne 29.07.2019 podal stavebník, kterým je Obec Vyšehoří, IČ: 00853101, Vyšehoří 50, 789 01
Vyšehoří, žádost o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Vyšehoří – technická a dopravní
infrastruktura v lokalitách B1, B4, B5, Stavební objekty: SO 01 Splašková kanalizace a SO 02
Vodovod“, která byla dokončena v VII/2019.
Vodoprávní úřad provedl dne 23.08.2019 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122
odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými
stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání
nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.
Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.
Ke kolaudačnímu souhlasu bylo doloženo:
-

předávací protokol
Dokumentace skutečného provedení stavby + CD
Protokol o analýze pitné vody
Zápis o proplachu a desinfekci vodovodu
Protokol o proměření signalizačního vodiče
Protokol o tlakové zkoušce vodovodu
ŠPVS – Souhlas s provedením stavby
Protokol o vodotěsnosti stok
Kamerové zkoušky + CD
Protokol o likvidaci odpadů
Kopie stavebního deníku
Atesty na použité materiály
Revize elektrického zařízení
Zaměření skutečného stavu
Stanovisko Hasičského záchranného sboru OK
Stanovisko Krajské hygienické stanice
Souhlas projektanta s uvedenými změnami
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Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto
proti němu odvolat.

Ing. Bc. Květoslava Hýblová
vedoucí oddělení životního prostředí
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