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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS 
S UŽÍVÁNÍM STAVBY 

 

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 
písm. d) 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 21.3.2019 podal 

METRONET, s.r.o., IČO 26762544, Maltézské náměstí č.p. 537/4, Praha 1-Malá Strana, 118 
00  Praha 011 

(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 

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 

Optická síť pro přenos datových informací sídliště Podlesí - Hodkovice nad Mohelkou 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1680, parc. č. 1354, 1450, 1452, 1659, 1660, 1677/1, 1679/1, 
1679/2, 1683/1, 1686/1, 1686/6, 1691/1, 1693, 1729/1, 1729/5, 1729/10, 1730/1, 1734, 1738, 1739, 1742, 
1744, 1745/1, 1745/2, 1745/3, 1745/4, 1755/1, 1755/2, 1755/3, 1756, 1761, 1926, 1931, 1940/1, 3284/1 v 
katastrálním území Hodkovice nad Mohelkou  

provedené podle rozhodnutí o umístění stavby spis.zn. MUHnM-1790/2017/J; č.j.: MUHnM/3060/2017 
ze dne 10.7.2017. 

 

Vymezení účelu užívání stavby: 

Podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 21.3.2019 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 
březen 2019. Jelikož se jednalo o stavbu podzemní technické infrastruktury, využil stavební úřad 
možnosti uvedené v § 122 odst. 6 stavebního zákona, kde s ohledem na rozsah stavby a její charakter 
upustil od závěrečné kontrolní prohlídky a vydal kolaudační souhlas na základě předložených dokladů. 
Na základě předložených dokladů a jejich kontroly podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil 
stavební úřad 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. 

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby 
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Při vydání kolaudačního souhlasu stavební úřad vycházel z těchto podkladů: 
- žádost,  
- územní rozhodnutí ze dne 10.7.2017 
- souhlas Město Hodkovice n.M. ze dne 31.12.2018 
- stanovisko MěÚ Hodkovice n.M. – silniční spr.úřad ze dne 23.1.2019 
- souhrnné vyjádření MML-OŽP ze dne 29.1.2019 
- kopie denních záznamů s předáním a převzetím dokončené stavby 
- geometrický plán zaměřené stavby a pro vymezení skupiny věcných břemen 1624-1787/2018 

 

 

Poučení: 
Dle § 122 odst.4  stavebního zákona souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Na 
vydávání kolaudačního souhlasu se nevztahují části druhá a třetí správního řádu. 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. 
Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto 
proti němu odvolat. 
Souhlas se doručuje stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, místně příslušnému 
obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenského nebo jiného 
stavebního úřadu.  
 
 
 

Alena Ježková, DiS. 
vedoucí Stavebního úřadu 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
METRONET, s.r.o., IDDS: 84kbicx 
 
dotčené správní úřady 
Magistrát města Liberec, Odbor životního prostředí, IDDS: 7c6by6u 
Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou, oddělení životního prostředí a památek - silniční spr.úřad, nám. 
T.G. Masaryka č.p. 1, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou 
  
ostatní 
vlastní, Hodkovice nad Mohelkou                  2x 
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