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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS 

S UŽÍVÁNÍM STAVBY 

 
Magistrát města Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný 
správní orgán ve smyslu ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „obecní zřízení“) a jako místně příslušný správní orgán podle 
ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 
a dále jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č.254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dále 
dle ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a jako speciální stavební úřad příslušný podle 
§ 13 odst. 1 písm. c) 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 11.05.2020 podala 

Obec Komorní Lhotka, IČO 00494232, Komorní Lhotka 27, 739 53 Komorní Lhotka 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního 
zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu 

kolaudační souhlas, 

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby 

„Odkanalizování části obce za školou a u kostela“ 

(dále jen "stavba") na pozemcích st. parc. č. 69/1, 80, 231/1, 246, 418, parc. č. 148/2, 168/1, 168/3, 
172/2, 172/4, 188/1, 200/1, 202/1, 202/2, 227/2, 231/1, 241/1, 241/2, 242, 246/1, 249, 250/2, 258/1, 
406/35, 406/36, 406/37, 406/38, 406/39, 417/1, 417/2, 418, 534/2, 534/3, 2048/1, 2048/3, 2079/1, 
2079/15, 2916/1, 2921, 2983/1, 2984/1, 2988/1, 2989, 2990/1, 2994/1, 2994/11, 2995/1, 2998, 2999, 
3027/1, 3028, 3029/1, 3029/2, 3030/2, 3175, 3177/3, 3177/10, 3180/4, 3180/22 v k. ú. Komorní 
Lhotka obce Komorní Lhotka, provedená podle stavebního povolení 
spis. zn. MěÚT/63259/2017/03/ŽPaZ/Te/231.2 ze dne 09.07.2018. 

Popis stavby: 

Stavbou je nová kanalizace z potrubí PP ULTRARIB 2 DN 250 - DN 300. Stavba je napojena na 
stávající kanalizaci pro veřejnou potřebu.  

Kanalizace je členěna na tyto stoky: 

Kanalizační řad "K"  je navržen z potrubí DN 300 v délce 732,80 metrů s napojením na kanalizační 
šachtu "Š6" kanalizačního řadu "M". Kanalizace mezi šachtami Š40 - Š47 bude provedena 
bezvýkopovou technologií v délce 250,00 metrů. 

Kanalizační řad "L"  je navržen z potrubí DN 250 v délce 84,50 metrů s napojením na kanalizační 
šachtu Š37  kanalizačního řadu "K". 
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Kanalizační řad "M" je navržen z potrubí DN 300 v délce 429,79 metrů s napojením na kanalizační 
šachtu. Kanalizace mezi šachtami Š11 - Š12 bude provedena bezvýkopovou technologií v délce 
9,50 metrů. 

Kanalizační řad "N" je navržen z potrubí DN 250 v délce 263,15 metrů s napojením na kanalizační 
šachtu Š9 kanalizačního řadu "M". 

Kanalizační řad "O" je navržen z potrubí DN 250 v délce 386,89 metrů s napojením na kanalizační 
šachtu.  

Kanalizační řad "P" je navržen z potrubí DN 250 v délce 118,23 metrů s napojením na kanalizační 
šachtu "Š33" kanalizačního řadu "M". 

Kanalizační řad "Q" je navržen z potrubí DN 250 v délce 51,29 metrů s napojením na kanalizační 
šachtu "Š2" kanalizačního řadu "M". 

Kanalizační řad "R" je navržen z potrubí DN 250 v délce 51,11 metrů s napojením na kanalizační 
šachtu "Š 32" kanalizačního řadu "K". 

 

Poloha vodního díla je udána v souřadnicovém systému JTSK:  

     Začátek úseku     Konec úseku 

Kanalizační řad „O“     X:-1122820,02 Y: -454553,15          X:-1123108,13 Y: -454518,64 

Kanalizační řad „P“     X:-1122847,06 Y: -454819,16                   X:-1122866,21 Y: -454934,12  

Kanalizační řad „R“     X:-1122858,47 Y: -454817,89                   X:-1122855,85 Y: -454768,59  

Kanalizační řad „Q“     X:-1122350,94 Y: -454982,13          X:-1122399,74 Y: -454998,53  

Kanalizační řad „K“     X:-1122306,62 Y: -454886,71                   X:-1122914,55 Y: -454820,94 

Kanalizační řad „L“     X:-1122720,09 Y: -454805,77                   X:-1122337,28 Y: -455029,84  

Kanalizační řad „M“     X:-1122161,21 Y: -454747,65                   X:-1122337,28 Y: -455029,84  

Kanalizační řad „N“     X:-1122234,66 Y: -454872,11                   X:-1122094,87 Y: -454989,59  

Údaje o zkušebním provozu: nebyl 

Údaje o předčasném užívání stavby: nebyl 

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 25.06.2020 s tímto výsledkem: 

- stavba je provedena v souladu s podmínkami stavebního povolení ze dne 09.07.2018 
pod spis. zn. MěÚT/63259/2017/03/ŽPaZ/Te/231.2, které bylo vydáno odborem ŽPaZ, MěÚ Třinec a 
nabylo právní moci dne 15.08.2018. 

 

Odůvodnění: 

Žadatel Obec Komorní Lhotka, IČO 00494232, Komorní Lhotka 27, 739 53  Komorní Lhotka (dále jen 
„stavebník“) podal dne 11.5.2020 Magistrátu města Třince, Odboru životního prostředí a zemědělství 
žádost o kolaudační souhlas ke stavbě „Odkanalizování části obce za školou a u kostela“ umístěnou 
na pozemcích st. parc. č. 69/1, 80, 231/1, 246, 418, parc. č. 148/2, 168/1, 168/3, 172/2, 172/4, 188/1, 
200/1, 202/1, 202/2, 227/2, 231/1, 241/1, 241/2, 242, 246/1, 249, 250/2, 258/1, 406/35, 406/36, 
406/37, 406/38, 406/39, 417/1, 417/2, 418, 534/2, 534/3, 2048/1, 2048/3, 2079/1, 2079/15, 2916/1, 
2921, 2983/1, 2984/1, 2988/1, 2989, 2990/1, 2994/1, 2994/11, 2995/1, 2998, 2999, 3027/1, 3028, 
3029/1, 3029/2, 3030/2, 3175, 3177/3, 3177/10, 3180/4, 3180/22 v k. ú. Komorní Lhotka obce 
Komorní Lhotka kraj Moravskoslezský. Stavbou je nová kanalizace z potrubí PP ULTRARIB 2 DN 250 
- DN 300 v celkové délce 2 117,76 metrů. Stavba je členěna na stoky „O, P, R, Q, K, L, M, N“ 
a je napojena na stávající kanalizaci pro veřejnou potřebu  

Vodoprávní úřad vyzval účastníky řízení a dotčené orgány k účasti na kontrolní prohlídce stavby 
dle § 133 odst. 4 stavebního zákona a stanovil závěrečnou kontrolní prohlídku. Při kontrolní prohlídce 
bylo zjištěno, že stavba je provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení 
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a zároveň byly doloženy povinné doklady. Byly rovněž zjištěny vyhovující výsledky všech 
předepsaných zkoušek a doloženy potřebné doklady k uvedení do trvalého provozu. Vodoprávní úřad 
upřesnil skutečné délky kanalizačního řadu na základě zaměření skutečného umístění stavby 
zakresleného v katastrální mapě. Z ústního jednání ze dne 25.06.2020 byl sepsán protokol. 

Magistrát města Třince, odbor ŽPaZ, jako příslušný vodoprávní úřad, posoudil předloženou žádost, 
přiložené doklady a na základě šetření na místě samém s ohledem na další požadavky dané vodním 
a stavebním zákonem dospěl k závěru, že navržené řešení nepoškozuje ani neohrožuje 
vodohospodářské zájmy, neomezuje práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a  dotčených orgánů, 
a je možné vydat kolaudační souhlas, protože dokončená stavba je plně funkční a nic nebrání jejímu 
řádnému užívání k účelu, ke kterému byla určena. 

Poučení: 

Na vydávání kolaudačního souhlasu se podle § 122 odst. 4 stavebního zákona nevztahují části druhá 
a třetí správního řádu. Kolaudační 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. 

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. 

 

 

 

Radim Tesarčík, DiS., v. r. 
oprávněná úřední osoba 
 

Obdrží: 

účastníci (doručenky) 
Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka č.p. 27, 739 53  Hnojník, IDS: v8aaxpb 

Dotčené orgány: 

Magistrát města Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství  
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