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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY
Městský úřad Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, jako speciální stavební úřad příslušný
podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 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 24.07.2017
podal
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Střč. kraj, pobočka Příbram, IČO 01312774, Poštovní č.p. 4,
Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram 1
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a
§ 12
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
polní cesta VPC6 - Chraštice
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1276 v katastrálním území Chraštice provedené podle
stavebního povolení ze dne 11.11.2015 č.j. SZ MeUPB/75464/2015/SÚÚP/Kleč.
Vymezení účelu užívání stavby:
Polní cesta kategorie P 4,0/20 z povrchem z penetračního makadamu a třídu V dopravního
zatížení. Návrhová rychlost je 20 km/h. Na trase cesty jsou 4 hospodářské sjezdy a jedna výhybna.
Slouží k obhospodařování zemědělských pozemků
Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne s tímto výsledkem:
stavba byla provedena v souladu se stavební dokumentací předloženou s žádostí o stavební
povolení
u stavby nebyly shledány žádné závažné odchylky, které by vyžadovaly samostatné projednání
Byly dodrženy podmínky stanovené ve stavebním povolení
Užívání stavby nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo
životní prostředí
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Odůvodnění:
Dne 24.07.2017 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu. Speciální stavební úřad provedl
dne 11.08.2017 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona
nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů
k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a
veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.
Speciální stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Poučení:
Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto
proti němu odvolat.
(otisk úředního razítka)

Mgr. Ondřej Klečka
referent Stavebního úřadu a územního plánování

Obdrží:
Účastníci řízení (případně zástupci)
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Střč. kraj, pobočka Příbram, IDDS: z49per3
sídlo: Poštovní č.p. 4, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram 1
Obec Chraštice, IDDS: nhxak4u
sídlo: Chraštice č.p. 2, 262 72 Březnice
Dotčené orgány
Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01 Příbram 1
Policie ČR, KŘP Střč. kraje, dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Na Baních č.p. 1304, Praha-Zbraslav, 156 00 Praha 516
Policie ČR, KŘP Střč. kraje, ÚO Příbram, dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Žežická č.p. 498, Příbram V-Zdaboř, 261 23 Příbram 1
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