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Obec Nové Sady, IČO 00842168, Nové Sady č.p. 72, 595 01 Velká Bíteš

Kolaudační souhlas
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, jako speciální stavební úřad
věcně příslušný podle § 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 (stavební
zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), po přezkoumání žádosti, kterou dne 24.7.2019 podala
Obec Nové Sady, IČO 00842168, Nové Sady č.p. 72, 595 01 Velká Bíteš (dále jen „stavebník“) a na
základě výsledků provedené závěrečné kontrolní prohlídky stavby ze dne 13.08.2019, podle ustanovení §
122 odst. 3 stavebního zákona, vydává

kolaudační souhlas a povoluje užívání
stavby:

Autobusová zastávka Nové Sady
(dále jen „stavba“) na pozemcích parcela číslo 593/1, 593/2, 595/3, 209/2, 209/4 (dle GP č. 304114/2019) v katastrálním území Nové Sady u Velké Bíteše.
Stavba obsahuje: přemístění autobusové zastávky mimo silnici II/602 s úpravou příjezdové a odjezdové
místní komunikace, vybudování nástupiště, chodníku a čekárny a rozšíření veřejného osvětlení do prostoru
nové zastávky.
Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 13.08.2019 s tímto výsledkem:
Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bylo zjištěno, že stavba je provedena v souladu s ověřenou
projektovou dokumentací, že jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a že skutečné provedení stavby a
její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, bezpečnost a plynulost silničního provozu anebo
životní prostředí,…apod. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doložil také veškeré doklady o
výsledcích předepsaných zkoušek včetně dalších požadovaných dokladů, specifikovaných v oznámení o
provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Z výsledků závěrečné kontrolní prohlídky stavby a z
předložených podkladů bylo také zjištěno, že stavba je dokončena bez zjevných nedostatků a nedodělků,
přičemž nebyly zjištěny žádné závady bránící bezpečnému užívání stavby anebo rozpor se závaznými
stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby, vyžadovanými zvláštními právními předpisy.
Vymezení účelu užívání stavby: místní komunikace a autobusová zastávka.

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

Odůvodnění:
Dne 24.7.2019 podal stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Stavební úřad provedl dne
13.08.2019 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona zjistil, že
stavba je schopná samostatného užívání, je v souladu s povolením stavby a ověřenou projektovou
dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených
orgánů, byla-li vydána podle zvláštních právních předpisů, jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a
skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, bezpečnost a plynulost
silničního provozu 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.

Otisk úředního razítka
vedoucí odboru
Ing. Jiří Pospíchal
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Obec Nové Sady, Nové Sady č.p. 72, 595 01 Velká Bíteš, DS: OVM, u3eb4im
Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ksab3eu
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1,
DS: PO_R, 3qdnp8g
Na vědomí:
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
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
Dotčené orgány:
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, Radnická č.p. 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Obecní úřad Nové Sady, Nové Sady č.p. 72, 595 01 Velká Bíteš, DS: OVM, u3eb4im
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina – Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, Vrchlického č.p.
2627/46, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, x9nhptc
Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 587 33 Jihlava, DS: OVM, ksab3eu
Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 87, 595 01 Velká
Bíteš, DS: OVM, 67zb7hf
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