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Městský úřad Prachatice 
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice 

 

Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje 
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Č.j.:  
Oprávněná úřední osoba: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

SSRR: 18876/2018/Sta 
MUPt/19594/2018 
Ing. Ivana Staňková 
388 607 544 
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istankova@mupt.cz 

 

V Prachaticích dne 13.06.2018  

Stavebník 
E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice 1, 
kterého zastupuje SETERM CB a.s., IČO 26031949, Nemanická 2765/16a, 370 10  České 
Budějovice 10 

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS 

S UŽÍVÁNÍM STAVBY 
Dne 07.06.2018 podal stavebník společnost E.ON Distribuce, a.s., kterou zastupuje SETERM 
CB a.s., žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu nazvanou: „Chválov 15 p. 
Němec, přeložka NN - parc. č. 357/42“ č.s. 1030007098 umístěnou na pozemkové parcele č. 
357/42 v katastrálním území Švihov u Lažišť. 

Územní rozhodnutí pro stavbu bylo vydán dne 08.12.2017 pod spis. zn.: SSRR: 
28538/2017/Sta a č.j.: MUPt/38927/2017 a nabylo právní moci dne 13.01.2018.                  

 

MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje, oddělení stavebně správní, 
jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, přezkoumal podle § 122 
stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas a na základě tohoto přezkoumání vydává 
podle § 122 odst. 6 stavebního zákona a s ním souvisejícího § 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 
pro stavbu nazvanou  

„Chválov 15 p. Němec, přeložka NN - parc. č. 357/42“ č.s. 1030007098 

umístěnou na pozemkové parcele č. 357/42 v katastrálním území Švihov u Lažišť zhotovenou 
podle dokumentace k územnímu řízení vypracované Ing. Lubošem Doležalem v VIII/2018 a 
dokumentace skutečného provedení vyhotovené SETERM CB a.s. v V/2018.  
 

Odůvodnění 

Podle § 119 odst. 1 stavebního zákona lze tuto dokončenou stavbu užívat pouze na základě 
kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí.  
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Dne 07.06.2018 stavební úřad obdržel žádost stavebníka zastoupeného zplnomocněným 
zástupcem o vydání kolaudačního souhlasu pro dokončenou stavbu.  

Žádost byla doplněna těmito podklady: 
- plnou mocí k zastupování stavebníka zmocněncem SETERM CB, a.s. ze dne 

10.01.2018, 
- dokumentací skutečného provedení vyhotovenou společností SETERM CB, a.s., 
- zprávou o výchozí revizi elektrického zařízení vypracovanou revizním technikem 

Jaroslavem Novotným ev.č. 1417/3/16/R-EZ-E1A dne 21.05.2018 s výsledkem - 
schopné provozu, 

- prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadu v souladu s příslušnými předpisy, 
- prohlášení zhotovitele o použití výrobků a materiálů při výstavbě v souladu s 

příslušnými předpisy a ověřenou projektovou dokumentací, normami apod. ze dne 
06.06.2018. 

Podle § 122 odst. 6 stavebního zákona může stavební úřad v případě podzemních staveb 
technické infrastruktury, s ohledem na jejich rozsah a charakter upustit od závěrečné kontrolní 
prohlídky a vydat kolaudační souhlas na základě předložených dokladů.  

Vzhledem k tomu, že stavební úřad zjistil, že jsou splněny veškeré požadavky uvedené v § 
122 odst. 3 stavebního zákona a dále vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní stavbu 
technické infrastruktury malého rozsahu, ke které byly doloženy veškeré nezbytné doklady, 
upustil stavební úřad od konání závěrečné kontrolní prohlídky.  

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, vydal stavební úřad podle § 122 odst. 6 stavebního 
zákona kolaudační souhlas. 

 

Poučení 

Podle § 154 odst. 1 stavebního zákona je vlastník stavby povinen a) udržovat stavbu podle § 3 
odst. 4 stavebního zákona po celou dobu její existence; b) neprodleně ohlásit stavebnímu 
úřadu závady na stavbě, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat; c) umožnit kontrolní 
prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit; d) 
uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od 
dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje; e) uchovávat po celou dobu 
trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, 
ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby. 

 

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Souhlas lze přezkoumat v 
přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy 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. K přezkumnému řízení je příslušný správní 
orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal. 

 
 
Otisk razítka 

 
 
 
 

 
Ing. Ivana Staňková 
referent odboru stavebně správního a regionálního rozvoje 
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Rozdělovník 
SETERM CB a.s., IDDS: 52af9fb 
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice, IDDS: ph9aiu3 
MěÚ Prachatice, odbor životního prostředí, Velké náměstí č.p. 3, 383 01  Prachatice I 
Obec Drslavice, IDDS: xtsb4wv 
Ing. Petr Němec, Sládkova č.p. 259/9, 170 00  Praha 7-Bubeneč 
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