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Humpolec 4. srpna 2022

žadatel:

Rezidence Na Skalce s.r.o., IČO 06762972, Kletečná č. p. 70, 396 01 Humpolec
zast. První kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., IČO 60838531, U Kulturního Domu č. p. 770, Kamenice nad Lipou

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
Dne 11.7.2022 podal Rezidence Na Skalce s.r.o., IČO 06762972, Kletečná č. p. 70, 396 01 Humpolec,
zast. První kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., IČO 60838531, U Kulturního Domu č. p. 770,
Kamenice nad Lipou žádost o vydání kolaudačního souhlasu, jehož předmětem je stavba: BYTOVÝ DŮM
NA SKALCE (36 bytových jednotek) na pozemku stavební parcela číslo 4374 v katastrálním území
Humpolec, která byla provedena na základě opatření stavebního úřadu ze dne 5.8.2020 pod č.j.
MUHU/2380/2020/Hr.
Stavební úřad Městského úřadu Humpolec, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm.
c), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební
zákon“) po přezkoumání žádosti a na základě výsledků provedené závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
podle ustanovení § 122, odst. 3, stavebního zákona, vydává

kolaudační souhlas a povoluje užívání
stavby: BYTOVÝ DŮM NA SKALCE (36 bytových jednotek) na pozemku stavební parcela číslo 4374 v
katastrálním území Humpolec
Odůvodnění:
Dne 11.7.2022 podal Rezidence Na Skalce s.r.o., IČO 06762972, Kletečná č. p. 70, 396 01 Humpolec, zast. První
kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., IČO 60838531, U Kulturního Domu č. p. 770, Kamenice nad Lipou žádost o
vydání kolaudačního souhlasu. Stavební úřad provedl dne 28.07.2022 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které
podle § 122, odst. 3, stavebního zákona, zjistil, že stavba je schopná samostatného užívání, je v souladu s povolením
stavby a dokumentací, nebo ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky,
popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, byla-li vydána podle zvláštních právních předpisů, jsou dodrženy obecné
požadavky na výstavbu a skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život
nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Bezpečné užívání stavebník prokázal provedením předepsaných
zkoušek a předložením předepsaných dokladů. Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas.
Poučení:
Kolaudační souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli. Proti kolaudačnímu souhlasu se nelze odvolat.
Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy kolaudační 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

Milan Hrbek
vedoucí stavebního úřadu
Městského úřadu Humpolec

Rozdělovník:
Účastníci řízení (datová schránka)
Rezidence Na Skalce s.r.o., Kletečná č. p. 70, 396 01 Humpolec prostřednictvím zástupce: První kamenická
stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního Domu č. p. 770, Kamenice nad Lipou, DS: PO, zkmce4p
Dotčené orgány (interní vypravení)
Městský úřad Humpolec-OŽPaPP, Horní náměstí č. p. 300, 396 01 Humpolec
Dotčené orgány (datová schránka)
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov,
Požárnická č. p. 1240, 393 01 Pelhřimov, DS: OVM, ntdaa7v

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov,
Pražská č. p. 1739, 393 01 Pelhřimov, DS: OVM_R, sf3iu8q
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