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Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE
Odbor životního prostředí

Vaše zit:
ze dne

MUPO-13404/2018/ZP/TRR

Spis. zit: SZ MUPO 1233/2018
Vyřizuje: Tříska Roman, kg.
Telefon: 519301 364
Fax; 519424552
E-mail: roman.triska@pohorelice.cz
ID DS: 5vjbzr8

V Pohořelicích dne 28. března 2018

Kolaudační souhlas

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení ~ 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení * 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení ~ 11 zákona ě. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
přepisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení * 15 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přezkoumal podle ~ 122 stavebního
zákona žádost o vydání kolaudačního souhlasu, kterou dne 14.2.2017 podala

Obec Přibice, Přibice 348, 691 24 Přibice, Ičo: 006 00 211

Na základě tohoto přezkoumání vydává podle * 122 odst. 3 stavebního zákona

kolaudační souhlas,
který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby:

„Přibice — novostavby RB, lokalita Svobodný Hájek“

(SO 301-Dešťová kanalizace, SO 302-Splašková kanalizace, SO 303-Vodovod)

na pozemcích p.č. 2207/3, 1664/1,1664/3, 1664/6, 1664/97 a 1664/l 16v k.ú. Přibice.

Stavba byla povolena rozhodnutím MČÚ Pohořelice, OŽP dne 18.1.2011 pod
č.j. MUP0D1974/201 1, prodloužení platnosti dne 9.1.2013 pod č.j. MUPO 00381/2013;

Kolaudované stavební objekty:

SO 301 — Dešťová kanalizace

Stavební objekt 50 301 dešťová kanalizace
Druh stokové sítě gravitační
Stoka „A“ (VO - šachta SD1O) PP SN8, DN 400, délka 321,60 m
Celková délka 321,60 m
Charakter kanalizační soustavy oddílná
Učel užívání povolené stavby vodního díla odvádění dešťových vod
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Popis vodního díla:
Stoka „A“ je vyústěna do stávající vodní nádrže, která píní funkci retenční nádrže. Na kanalizaci je
osazeno 10 ks revizních šachet SDl — SD1O slitinovými poklopy. Okolí výustního objektu je
zpevněno lomovým kamenem.

Přímé určení polohy: začátek (VO): Y = 600 259,20; X = 1186 511,44
Konec(šDlO: Y=60297l,91; X= 1186484,71

50 302 — Splašková kanalizace

Stavební objekt SO 302 oddílná kanalizace
Druh stokové sítě gravitační
Stoka „W (od šachty šs Po šachtu SS6) PP 5N8, DN 300, délka 239,30 m
Charakter kanalizační soustavy oddílná
Učel užívání povolené stavby vodního díla odvádění splaškových vod

Popis vodního díla:

Kanalizační potrubí je zaústěno do revizní šachty stávající kanalizační stoky. Na potrubí jsou
vybudovány revizní šachty (šS1 —SS6) s litinovými poklopy.

Přímé určení polohy: začátek (ŠS): Y = 603 18 1,75; X = 1186 479,48
konec (ŠS6): Y = 602 975,75; X = 1186 482,3 1

SO 303 - Vodovod
Název vodovodního řadu vodovodní řad
Druh vodovodního řadu zásobovací síť
Řad „1“, materiál, délka řadu PE 100, prof.90x5,4mm, 235,10 m
Rad „1-l“, materiál, délka řadu PE100, prof.90x5,4mm, 196,90 m
Celková délka řadu 432,00 m
Učel užití vody zásobování obyvatelstva pitnou vodou
Vodovod - celková délka 432,00 m

Popis vodního díla:

Vodovodní řad: trasa je vedena mimo komunikaci, pouze úseky křížení budou situovány pod
tělesem komunikace. Po trase jsou osazeny 3 hydranty, které slouží pro odkalení a odvzdušnění
potrubí.

Přímé určení polohy: začátek (napoj.): Y = 603 181,64; X = 1186 476,91
konec (nejvzdálj: Y = 602 976,89; X = 1186 488,26

Údaje o zkušebním provozu nebyl proveden

Údaje o předčasném užíváni stavby nebylo žádáno

Závěrečná kontrolni prohlídka byla provedena dne 8.3.2018 s tímto výsledkem:
1. Stavba vodního díla byla provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním

úřadem ve vodoprávním řízení.
2. Byly dodrženy podmínky stanovené v územním rozhodnutí a stavebním povolení.
3. Bylo vyhověno všem obecným technickým požadavkům na výstavbu.
4. Na stavbě nebyly zjištěny závady bránící jejímu bezpečnému užívání.
5. Byly doloženy všechny doklady potřebné k vydání kolaudačního souhlasu.
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Odůvodnění

Vodoprávní úřad v rámci závěrečné kontro[ní prohlídky stavby nezjistil závady bránící jejímu
bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby.

Dále shledal, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví,
život a zdraví zvířat, bezpečnost a životní prostředí.

Poučení

Kolaudační souhlas nabývá právních účiňků dnem doručení žadateli.

Kolaudační souhlas není podle * 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se
proto proti němu odvolat.

„otisk úředního razítka“

Ing. Václav Procházka
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:
1. Obec Přibice, Přibice 348, 691 24 Přibice, Ičo: 006 00 211
2. Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., čechova 23, 690 11 Břecla%
3. Odbor úzenmího plánování a stavební úřad, Vídeňská č.p. 699, 691 23 Pohořelice
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