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Žadatel:
Obec Lazníčky, Lazníčky 35, 751 25 Veselíčko u Lipníka n.B.

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
a zemědělství, příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104
odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 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 ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
přezkoumal podle ustanovení § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne
06.08.2020 podala
Obec Lazníčky, IČ: 00636321, Lazníčky 35, 751 25 Veselíčko u Lipníka n.B.
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle ustanovení § 122 odst. 3
stavebního zákona a ustanovení § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
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:
"Lazníčky - vodovod pro část Pančava"
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 195/18 (ostatní plocha), parc. č. 195/21 (trvalý travní porost),
parc. č. 195/22 (ostatní plocha), parc. č. 195/24 (zahrada), parc. č. 276/23 (orná půda), parc. č. 845/1
(ostatní plocha), parc. č. 850/2 (ostatní plocha), parc. č. 850/3 (ostatní plocha) v katastrálním území
Lazníčky, parc. č. 19/2 (trvalý travní porost) v katastrálním území Svrčov. Na stavbu bylo vydáno
Magistrátem města Přerova, Odborem stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělením vodního
hospodářství a zemědělství společné povolení dne 27.05.2019 pod č.j.: MMPr/124159/2019/PeZ,
(2019/046533/STAV/ZEM/PeZ), které nabylo právní moci dne 29.06.2019.
Vymezení účelu užívání stavby:
Jedná se nový vodovodní řad v obci Lazníčky – místní část Pančava. V rámci výstavby byly provedeny
tyto stavební objekty:
 SO 01 vodovodní přivaděč „P“ v délce 772,14 m.
 SO 02 vodovodní řad „A“ v délce 182,41 m.
 SO 03 vodovodní řad „B“ v délce 118,5 m.
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Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 04.09.2020 s tímto výsledkem:
Podmínky stavebního povolení byly dodrženy, bylo vyhověno obecným technickým požadavkům
na výstavbu a skutečné provedení stavby je v souladu s dokumentací ověřenou vodoprávním úřadem,
stanovisky nebo závaznými stanovisky, popř. rozhodnutími dotčených orgánů a byly dodrženy obecné
požadavky na výstavbu.
Při kontrolní prohlídce stavebník doložil veškeré doklady potřebné k vydání kolaudačního souhlasu
s užíváním stavby.
Odůvodnění:
Dne 06.08.2020 podal žadatel žádost o kolaudační souhlas na stavbu "Lazníčky - vodovod pro část
Pančava". Vodoprávní úřad provedl dne 04.09.2020 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které
podle ustanovení § 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, života zdraví zvířat, bezpečnost anebo
životní prostředí.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí
a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.
Vodoprávní úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.
Poučení:
Kolaudační souhlas není podle ustanovení § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze
se proto proti němu odvolat.

Ing. Zuzana Pecová
referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství
"otisk úředního razítka"

Obdrží:
Obec Lazníčky, IDDS: hmfa4ca
Dotčené orgány:
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny,
státní památkové péče, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, státní správy lesa,
vodoprávní úřad a silniční správní úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov
Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Orgán územního plánování, Bratrská
č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 11 Přerov 2
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, IDDS:
7zyai4b
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany
územních zájmů Morava, IDDS: hjyaavk
Ostatní:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IDDS: jfyvg6t
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