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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY
Obecní úřad Horní Maršov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) 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
23.10.2019 podal

Projekt Horní Maršov s.r.o., IČO 06906893, Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 2,
kterého zastupuje Jan Géc, nar. 8.8.1947, 5. května 423, 542 24 Svoboda nad Úpou
(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
nazvané podle žádosti:
Horní Maršov novostavba bytového domu
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 272/1, 272/2, 275/2, 590/1, st. 469 v katastrálním území Horní
Maršov provedené podle stavebního povolení spis.zn. 27/2017-Mo, č.j. 1834/201/-Mo ze dne 12.7. 2017.
Novostavba bytového domu je umístěna na st.p.č. 469 v katastrálním území Horní Maršov podle
geometrického plánu č. 551-244/2017. Skutečné provedení stavby přípojek elektro, kanalizace, vodovod,
komunikace, opěrné zdi a terénních úprav bylo provedeno podle geodetického zaměření č. zak. 118/2019.
Skuteční provedení stavby přípojky teplovodu bylo provedeno podle geodetického zaměření č. zak. ST
140409.
Stavba obsahuje:
SO 01 – bytový dům
Novostavba bytového domu o půdorysných rozměrech 35,0m x 16,5m, má čtyři nadzemní podlaží z toho
jedno podlaží částečně zapuštěné v terénu, max. výška + 13,175, přičemž +-0,000 je podlaha 1.NP,
zastřešena pultovými střechami ve tvaru „V“. Stavba je napojena přípojkami na stávající sítě.
Počet bytových jednotek 3 + KK : 3
Počet bytových jednotek 2 + KK : 21
Celkem bytových jednotek: 24
SO 02 – komunikace, opěrné zdi, terénní úpravy
Na stavbu SO 02 byl vydán kolaudační souhlas Městským úřadem Trutnov, odborem výstavby,
oddělením silničního hospodářství a dopravy dne 21.10. 2019 pod č.j. MUTN 81895/2019.
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SO 03 – zahradní a sadové úpravy
SO 05 – přípojka vodovodu
SO 06 – přípojka kanalizace
SO 07 – přípojka NN,
SO 08 – venkovní osvětlení
SO 09 – telefonní přípojka,
SO 10 – přípojka kabelové televize,
SO 11 – přípojka teplovodu
Vymezení účelu užívání stavby:
Bytový dům s celkovým počtem 24 bytových jednotek.
Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 31. října 2019 (čtvrtek) s tímto výsledkem:
1. Stavba byla provedena podle odsouhlasené projektové dokumentace s drobnými změnami, které
nevyžadují nové projednání. Změny jsou zakresleny ve skutečném provedení stavby. V 1.NP – vznik
úklidové komory a ve 4.NP – vestavba sauny do prostoru WC.
2. Novostavbě bylo přiděleno číslo popisné 276, ulice Promenáda
3. Byla předložena následující dokladová část:
• PD skutečného provedení stavby
• Geometrický plán č. 551-244/2017 s uvedením polohy definičního bodu stavby a adresního místa.
• Zaměření skutečného provedení stavby bytového domu a inženýrských sítí č. zak. 118/2019
• Skuteční provedení stavby přípojky teplovodu č. zak. ST 140409.
• Kolaudační souhlas s užíváním stavby Městského úřadu Trutnov, odboru výstavby , oddělení
silničního hospodářství a dopravy ze dne 2.10. 2019 + geometrický plán č. 577-119/2019 ke
stavbě parkoviště
• Kolaudační souhlas ze dne 24.7. 2019 rozšíření stávajícího zemního kabelového vedení pro nový
odběr na p.p.č. 275/2 v k.ú. Horní Maršov.
• Přidělení čp. 276, ulice Promenáda ze dne 30.10. 2019, č.j. 2154/19-Va
• Prohlášení zhotovitele o provedení stavby a použitých materiálech a likvidaci odpadů
• Doklad o funkční zkoušce a montáži PBZ
• Výchozí zpráva elektrické instalace
• Výchozí zpráva hromosvodů
• Tlaková zkouška požárního vodovodu
• Revize hydrantů
• Revize přenosných hasících přístrojů
• Certifikáty k požárním dveřím SOLODOOR, osvědčení RIGIPS – montáž SDK konstrukcí +
certifikáty a tech. listy, certifikáty a tech. listy HILTI, osvědčení protipožární mřížka SEIDLARADEX
• Dokumentace požárních prostupů HILTI
• Požárně bezpečnostní řešení stavby - dodatek č. 1 včetně závazného stanoviska ke změně stavby
před dokončením Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní odbor
Trutnov ze dne 30.10. 2019, č.j. HSHK-5188-2/2019, podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně ve znění pozdějších předpisů.
• Technická dokumentace výtahu dle skutečného provedení, prohlášení o shodě výtahová šachta
(MSV Liberec s.r.o.) včetně dokladu o likvidaci odpadu a záznam o zkoušce ev.č.
095/20/19/BT/Holl
• Prohlášení o odstranění závad výtahu
4. Bylo předloženo souhlasné závazné stanovisko k užívání stavby Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov ze dne 30.10. 2019, č.j. HSHK-5266-2/2019, podle
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.
5. Bylo předloženo souhlasné závazné stanovisko Správy KRNAP Vrchlabí ze dne 9.9. 2019 , č.j.
06931/2019 podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
6. Stavební úřad posoudil podle § 122 odst. 3 stavebného zákona, že skutečné provedení stavby a její
užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí.
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Odůvodnění:
Dne 23.10.2019 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením
23.10.2019. Stavební úřad provedl dne 31. října 2019 (čtvrtek) 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.
Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.
Poučení:
Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto
proti němu odvolat.
Jitka Moclová
pověřená úřední osoba stavebního úřadu
"otisk úředního razítka"

Obdrží:
Projekt Horní Maršov s.r.o., IDDS: zkx4d9j
prostřednictvím zmocněnce:
Jan Géc, 5. května č.p. 423, 542 24 Svoboda nad Úpou
Dotčený orgán:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e
Správa Krkonošského národního parku, odbor státní správy, IDDS: ssxrbr7
Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, IDDS: 3acbs2c

