ODBOR DOPRAVY
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
SPIS. ZN.:

6.9.2017
SZ MMHK/154763/2017 OD1/Kub
MMHK/014162/2018

OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA:
TEL.:
E-MAIL:

Ing. Šárka Kubcová
495707814
Sarka.Kubcova@mmhk.cz

DATUM:

25.1.2018

OBEC SVĚTÍ
Světí 1
503 12 Světí
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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY
Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1)
písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v řízení
vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vykonávající státní správu podle § 16 odst. 1) a § 40
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas stavby, kterou dne 6.9.2017 podala
OBEC SVĚTÍ, IČO 00653462, Světí 1, 503 12 Světí
(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
„Parkovací stání na parc. č. 414, 447 v k. ú. Světí
místo stavby a pozemky dotčené záměrem: katastrální území Světí:
parc.č.

druh pozemku dle KN

vlastník (správce)

poznámka

447

vodní plocha – koryto vodního
toku přirozené nebo upravené

trvalý zábor

392/1

ostatní plocha - silnice

vlastnické právo Česká
republika právo hospodařit
s majetkem státu Povodí
Labe, státní podnik
vlastnické
právo
Královéhradecký
kraj
hospodaření se svěřeným
majetkem kraje Správa
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trvalý zábor

silnic
kraje

Královéhradeckého

vlastnické
právo
Královéhradecký
kraj
hospodaření se svěřeným
majetkem kraje Správa
silnic
Královéhradeckého
kraje

trvalý zábor

zastavěná plocha a nádvoří

vlastnické právo Jiří Švub,
Mgr. Jana Švubová

trvalý zábor

457/1

ostatní plocha – jiná plocha

vlastnické právo Jiří Švub,
Mgr. Jana Švubová

trvalý zábor

421/2

ostatní plocha – ostatní
komunikace

vlastnické právo Ing. Ivan
Horák

trvalý zábor

421/4

ostatní plocha – ostatní
komunikace
ostatní plocha – ostatní
komunikace
ostatní plocha – ostatní
komunikace
ostatní plocha – ostatní
komunikace
ostatní plocha – jiná plocha

vlastnické právo ASJ s.r.o.

trvalý zábor

vlastnické právo OBEC
SVĚTÍ
vlastnické právo OBEC
SVĚTÍ
vlastnické právo OBEC
SVĚTÍ
vlastnické právo STATEK
KYDLINOV s.r.o.,

trvalý zábor

421/1

ostatní plocha - silnice

St. 63/3

414
416
421/5
457/3

trvalý zábor
trvalý zábor
trvalý zábor

Vymezení účelu užívání stavby:
Bylo vybudováno 6 šikmých parkovacích stání z betonové dlažby barvy přírodní pro osobní vozidla
v centru obce Světí. Základní rozměr parkovacích stání 2,5 m x 5,3 m, krajní stání 2,75 m x 5,3 m.
Jedno stání je pro osoby ZTP dle Vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na
bezbariérové užívání staveb o rozměrech 3,5 m x 7,00 m.
Součástí návrhu byly chodníky šíře 1,5 m z betonové dlažby barvy přírodní podél objektu stavební
firmy. Mezi chodníkem a objektem firmy jsou říční oblázky.
Bylo zatrubněno otevřené koryto vodního toku. Plocha parkoviště byla odvodněna zakrytým
betonovým žlabem.
Propustek byl řešen v samostatném objektu 300 – odvodnění. V místě vjezdu do areálu firmy bylo
provedeno místo pro přecházení šíře 3,00 m a délky 7,00 m. Místem pro přecházení došlo k propojení
s nově vybudovanými chodníky.
Komunikace – povrch asfaltobeton.
Parkoviště – dlažba z vibrolisovaného materiálu, barva přírodní.
Chodník – dlažba z vibrolisovaného betonu, barva přírodní.
Chodník – dlažba z vibrolisovaného betonu pro nevidomé, barva červená.
Komunikace a parkovací stání jsou lemovány betonovým silničním obrubníkem. V místě vjezdu na
parkoviště a vstupu na chodník je obrubník osazen 20 mm nad niveletou. Chodník je lemován
betonovým chodníkovým obrubníkem zapuštěným. Jedna strana chodníku je opatřena betonovou
obrubou chodníkovou vysazenou 80 mm nad niveletou chodníku. Vysazený chodníkový obrubník
tvoří vodící linii.
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Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 2. ledna 2018 s tímto výsledkem:
Dne 2. ledna 2018 provedl stavební úřad kontrolu provedené stavby na základě oznámení stavebníka,
OBEC SVĚTÍ, IČO 00653462, Světí 1, 503 12 Světí.
Po kontrole stavby samotné dne 2. ledna 2018 stavební úřad zjistil, že stavba je provedena dle ověřené
projektové dokumentace. Stavba byla provedena dle stavebního povolení, které vydal Magistrát města
Hradec Králové – odbor dopravy dne 7.3.2016 pod SZ MMHK/012745/2016 OD1/Kub MMHK/043082/2016.
Byly předloženy potřebné doklady, všechny s vyhovujícími výsledky, ze strany dotčených orgánů státní
správy nebyla uplatněna žádná záporná, ani protichůdná stanoviska.
Stavebník doložil zaměření skutečného provedení stavby, zaměření polohopisu a výškopisu – konečné
provedení stavby chodníku v k.ú. Světí, ověřil Ing. Jaroslav Kašpar – úředně oprávněný zeměměřičský
inženýr.
Stavební úřad při uvádění stavby do užívání zkoumal předmětnou stavbu z hlediska podmínek uvedených
v ustanovení § 119 odst. 2 stavebního zákona s tímto výsledkem:
stavba byla realizována v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, s podmínkami stavebního
povolení,
stavba byla realizována v souladu se stanovisky a závaznými stanovisky dotčených orgánů,
byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu,
skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat,
bezpečnost anebo životní prostředí a proto je možno vydat kolaudační souhlas stavby.

Odůvodnění:
Dne 6. září 2017 podal stavebník, OBEC SVĚTÍ, IČO 00653462, Světí 1, 503 12 Světí, žádost o kolaudační
souhlas stavby s předpokládaným dokončením stavby leden 2017.
Speciální stavební úřad oznámil termín závěrečné kontrolní prohlídky dne 7.12.2017 pod SZ
MMHK/154763/2017 OD1/Kub MMHK/169222/2017. Speciální stavební úřad provedl dne 2. ledna 2018
závěrečnou kontrolní prohlídku stavby. O výsledku kontrolní prohlídky byl sepsán protokol, který je součástí
spisové složky.
Stavebník doložil zaměření skutečného provedení stavby, zaměření polohopisu a výškopisu – konečné
provedení stavby chodníku v k.ú. Světí, ověřil Ing. Jaroslav Kašpar – úředně oprávněný zeměměřičský
inženýr.
Po kontrole stavby samotné dne 2. ledna 2018 stavební úřad zjistil, že stavba je dle ověřené projektové
dokumentace. Stavba byla provedena dle stavebního povolení, které vydal Magistrát města Hradec Králové
– odbor dopravy dne 7.3.2016 pod SZ MMHK/012745/2016 OD1/Kub MMHK/043082/2016.
Byly předloženy potřebné doklady, všechny s vyhovujícími výsledky, ze strany dotčených orgánů státní
správy nebyla uplatněna žádná záporná, ani protichůdná stanoviska.
Stavební úřad provedl závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které posoudil stavbu podle ustanovení
§ 122 odst. 3 stavebního zákona. Při tomto posouzení nezjistil rozpor s podmínkami § 119 odst. 2
stavebního zákona ani závady bránící jejímu bezpečnému užívání. Stavební úřad shledal, že stavba byla
realizována v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, s podmínkami stavebního povolení, stavba byla
realizována v souladu se stanovisky a závaznými stanovisky dotčených orgánů, byly dodrženy obecné
požadavky na výstavbu, skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví,
život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.
Na základě doloženého speciální stavební úřad konstatoval, že stavba je schopná samostatného a
bezpečného užívání k navrhovanému účelu a proto speciální stavební úřad vydal kolaudační souhlas
s užíváním stavby.
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K závěrečné kolaudační prohlídce stavebník doložil všechny potřebné doklady dle ustanovení § 4,
§ 122, § 133 stavebního zákona, vyhlášky č. 503/2006 Sb., přílohy č. 12 část B, další dle podmínek
veřejnoprávní smlouvy:
1. zápisy o odevzdání a převzetí rozhodujících dodávek – Příloha č. 5
2. souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, ověřil Ing. Vladimír Dušek, úředně
oprávněný zeměměřičský inženýr – Příloha č. 6
3. protokol o vytyčení stavby, ověřil Ing. Jaroslav Kašpar – úředně oprávněný zeměměřičský inženýr –
Příloha č. 9
4. doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby – Příloha č. 8
5. doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení – Příloha č. 4
6. doklad o autorizaci příslušného stavbyvedoucího, Eduard Mach, autorizovaný technik v oboru dopravní
stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT 0012978 – Příloha č. 10
7. zaměření skutečného provedení stavby, zaměření polohopisu a výškopisu – konečné provedení stavby
chodníku v k.ú. Světí, ověřil Ing. Jaroslav Kašpar – úředně oprávněný zeměměřičský inženýr – Příloha
č. 1
8. doklady o nezávadné likvidaci odpadů – Příloha č. 12
9. celkové hodnocení jakosti stavby – Příloha č. 13
10. stavební deník – kopie – Příloha č. 14
11. doklady o výsledcích předepsaných zkoušek – Příloha č. 15
12. doklad o předání a převzetí po zásahu na cizí pozemky a stavby – Příloha č. 2
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, ze dne 2.3.2017,
PSHK/17/9530
13. doklad o předání a převzetí po zásahu na cizí pozemky a stavby – Příloha č. 3
Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace vykonávající vlastnická práva
Královéhradeckého kraje a OBEC SVĚTÍ, smlouva o podmínkách zajištění užívání silničního pozemku
(pozemkové parcely) ke stavební činnosti ze dne 10.3.2017, čís. smlouvy: 9/20/17/0072/Hr/F
Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace vykonávající vlastnická práva
Královéhradeckého kraje a OBEC SVĚTÍ, smlouva o výpůjčce ze dne 13.4.2017, čís. smlouvy:
9/20/17/0058/MP/N
Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace vykonávající vlastnická práva
Královéhradeckého kraje a OBEC SVĚTÍ, smlouva o právu provést stavbu chodníku a omezení užívání
nemovitosti, ze dne 9.3.2015, čís. smlouvy: 9/20/14/0218/Os/F
14. Smlouva o právu provést stavbu – Příloha č. 7
15. Zápis o protokolárním předání a převzetí zásahu do pozemní komunikace, Obec Světí + Správa silnic
Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, ze dne 23.1.2018 – Příloha č. 17
16. stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby


Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Hradec Králové Dopravní
inspektorát – zápisem do protokolu



Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, závazné stanovisko
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, souhlasné závazné stanovisko k užívání stavby ze
dne 8.1.2018, č.j. HSHK-268-2/2018 – Příloha č. 11

17. stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Světí - Příloha č. 16


Magistrát města Hradec Králové –
MMHK/236555/2016 ze dne 28.12.2016

odbor
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dopravy,

SZ

MMHK/229945/2016

OD1/Rou

18. Kolaudační souhlas – Parkovací stání na p.p.č. 414, 447, 300 Odvodnění, Zatrubnění otevřené vodoteče
v obci Světí, vydal Magistrát města Hradec Králové – odbor životního prostředí dne 14.3.2017, SZ
MMHK/011802/2017ŽP1/Tlu MMHK/046776/2017 – Příloha č. 18
Poučení:
Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto
proti němu odvolat.
Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl
právních účinků.

Ing. Šárka Kubcová
referent speciálního stavebního úřadu ve věcech pozemních komunikací
oprávněná úřední osoba

Otisk úředního razítka

Parafa vedoucího odboru:

Obdrží:
OBEC SVĚTÍ, IDDS: kt8a868
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
Magistrát města Hradec Králové, silniční správní úřad, Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec
Králové 3
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 408, 502 00
Hradec Králové 3
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Hradec Králové Dopravní inspektorát,
IDDS: urnai6d
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e
Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408/51, 500 03
Hradec Králové 3
Vypraveno dne:
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