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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, jako vodoprávní úřad příslušný
podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4
vodního zákona 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 27.5.2011 podala
Obec Bošilec, IČ 00581194, Bošilec 45, 373 65 Bošilec
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a
§ 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech
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
ZTV pro 10 rodinných domků - Na Vejhoně – kanalizace
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 292/12, 292/13, 292/14, 292/15, 1331 v katastrálním území
Bošilec provedené podle stavebního povolení ze dne 14.4.2008 č.j. OOŽP/12597/2007/Kub.
Vymezení účelu užívání stavby:
- Jedná se o vybudování splaškové, dešťové a jednotné kanalizace
Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 14.6.2011 s tímto výsledkem:
- Stavba byla provedena podle schváleného projektu
Odůvodnění:
Dne 27.5.2011 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením
31.12.2010. Vodoprávní úřad provedl dne 14.6.2011 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
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její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní
prostředí.
Vodoprávní úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.
Součástí ZTV byl také vodovod a čistírna odpadních vod. Na vodovod byl již vydán kolaudační souhlas
dne 26.2.2009 zn. OOŽP/9021/2009/Kub. Čistírna odpadních vod bude uvedena do zkušebního provozu
až po osazení technologie do objektu ČOV.
Poučení:
Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto
proti němu odvolat.

Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Magistrát města České Budějovice
Obdrží:
Na dodejky:
1. Obec Bošilec, Bošilec 45, 373 65 Bošilec, IDDS: vzyb7ue
2. Římskokatolická farnost Bošilec, Malé náměstí č.p. 8, 373 63 Ševětín
3. ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IDDS: 3ndg7rf
4. Rybářství Třeboň Hld. a.s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň, IDDS: qhhsbkh
dotčené orgány: (na vědomí)
5. Magistrát města - stavební úřad, Kněžská 19, 370 01 České Budějovice 1

