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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad příslušný
podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 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 7.8.2019
podal
Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 11, 150 00 Praha,
který je zastoupen SUDOP PRAHA a.s., IČO 25793349, Olšanská 2643, 130 00 Praha
(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
II/335 Uhlířské Janovice - Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady
(1. etapa)
(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 136, parc. č. 696/1, 706/1, 829/1, 844, 867/3 v katastrálním území
Staňkovice u Uhlířských Janovic, parc. č. 5, 1033/3, 1033/4, 1060/3, 2395/1, 2395/2, 2395/3, 2663, 2664,
2666, 2671, 2686 v katastrálním území Uhlířské Janovice provedené podle stavebního povolení spis.zn.
MKH/070038/2017/09 SŘ 189S ze dne 23.2.2018.
Vymezení účelu užívání stavby:
Stavba bude užívána jako pozemní komunikace dle § 2 zákona o pozemních komunikacích.
Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 30. srpna 2019 (pátek) s tímto výsledkem:
- Stavba byla provedena podle schválené projektové dokumentace.
- Podmínky stavebního povolení byly splněny.
- Skutečné provedení stavby ani její užívání nebude ohrožovat zájmy společnosti a je proto možno
vydat kolaudační souhlas.
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Poučení:
Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto
proti němu odvolat.

Kateřina Křížová
referent pro silniční hospodářství
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