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Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE
Odbor územního plánování a stavební úřad
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Ing. Dvořáková Jana
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V Pohořelicích dne 6. prosince 2016

Kolaudační souhlas
Dne 22.11.2016 podala Obec Přibice, iČ 00600211, Přibice č.p.348, 691 24 Přibice žádost o
vydání kolaudačního souhlasu, jehož předmětem je stavba. STL plynovod ± 20 ks plyn.. přípojek
Přibice. na pozemcích parc.č. 1664/1, 1664/49, 1664/116, 2207/3 v k. ú. Přibice‘ Stavba byla
plynovodu byla povolena dne 10.05.2010 úzenmím rozhodnutím č. 22/2010 č.jed. MUPOD
15646/2010 -Přibice — novostavby RD, lokalita Svobodný Hájek, komunikace, chodníky,
inženýrské sítě — objekt 50 501 STL plynovo. ho plynovodní přípojky byl vydán územní souhlas
ze dne 18.11.2016 č.jed. MUPO -28463/2016/SUfDVJ..

Odbor územního plánování a stavební úřad Městského úřadu Pohořelice, jako stavební úřad
příslušný dle ustanovení * 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o úzenmím plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen ~stavební zákon‘), Po přezkoumání
žádosti a na základě výsledků provedené závěrečné kontrolní piohlídky stavby, podle ustanovení ~
122 odst. I stavebního zákona, vydává

kolaudační souhlas a povoluje užívání stavby:

STL plynovod ± 20 ks plyn. přípojek Přibice
na pozemcích paic.č 1664/1, 1664/49, 1664/116,2207/3 v k. Ci. Přibice

Vymezení účelu užívání stavby: STL - plynovod pro zásobování plynem lokality pro výstavbu RD
Svobodný Hájek v Přibicích včetně 20 ks plynovodních přípojek pro budoucí RD

STL plynovod — PB 63 — délka 436~04 m

Plynovodní přípojky — PB 32 20 ks ‚ celková délka 61,75 m
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Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 05.12.2016 s tímto výsledkem: bez závad

Při kontrolní prohlídce stavebník předložil následující doklady:

o Geodetické zaměřeni stavby

o Zápis o technické přejímce stavby —22.11.2016

o Zpráva o revizi plynového zařízeni č. 66/2016 ze dne 8.11.2016

o Zápis o zkoušce pevnosti a těsnosti plynovodu e.č. 66/2016 ze dne 1.11.2016

. Čestné prohlášení dodavatele stavby fy TOMEK lČ 63436931 o splnění požadavků na
oprávnění firmy

. Kopii stavebního deníku

o Certifikáty použitých výrobků

Odůvodnění:
Dne 22.11.2016 podala Obec Přibice, iČ 00600211, Přibice č.p.348, 691 24 Přibice žádost o
vydání kolaudačního souhlasu na stavbu: STL plynovod ± 20 ks plyn.. přípojek Přibice. na
pozemcích parc.č. 1664/1, 1664/49, 1664/116, 2207/3 v k. ú. Přibice Stavební úřad provedl dne
05.12.2016 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle ~ 122 odst. 3 stavebního zákona
nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání, nebo rozpor s podmínkami dle ~ 119 odst. 2
stavebního zákona, a shledal též, že její skutečné provedení a užívání nebude ohrožovat život a
veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Bezpečné užívání stavebník prokázal provedením předepsaných zkoušek a předložením
předepsaných dokladů.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas.

Poučení:

Kolaudační souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli.

Proti kolaudačnímu souhlasu se nelze odvolat.

Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do I roku ode dne, kdy
kolaudační souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkunmém řízení v prvním
stupni nelze vydat Po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků
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Rozdělovník:

Účastníci řízeni:

Datová schránka:

Obec Přibice, Přibice č.p.348, 691 24 Přibice, DS: raqb6e7

EON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7 37001 České Budějovice 1,
DS: PO, nf5dxbu

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: jrmyjs6

Vodovody a kanalizace Břeclav, as., Čechova č.p.1300/23, 69002 Břeclav 2, DS: PO, gnugxza

Dotčené orgány:

Městský úřad Pohořelice - Odbor dopravy a silničního hospodářství, Vídeňská č.p.699. 691 23
Pohořelice

Městský úřad Pohořelice - Odbor životního prostředí, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice

Datová schránka:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p.685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14,
DS: OVM, ybiaiuv
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