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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS 
 

Městský úřad Žamberk, odbor stavebního úřadu a územního plánování, stavební úřad, dále jen 
„stavební úřad“, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, dále jen „stavební zákon“, a jako stavební úřad místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. 
b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, po 

přezkoumání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, kterou podala firma Obec Dlouhoňovice, 
IČ: 005 80 899, se sídlem Školská 71, Dlouhoňovice, 564 01  ŽAMBERK, dále jen „stavebník", 

dne 30.09.2020 dle § 119 odst. 1 stavebního zákona a § 18i odst. 1 vyhlášky č. 503/20016 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, dále jen „vyhláška“, 

vydává 

stavebníkovi podle § 122 odst. 3 stavebního zákona, v souladu s ust. § 119 odst. 1 stavebního 

zákona a § 18i odst. 2 vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 
zákona, 

kolaudační souhlas 
 

ke stavbě „Skatepark“ na pozemku parc. č. 408/1 v kat. území Dlouhoňovice. 

Společné povolení pro předmětnou stavbu vydal zdejší stavební úřad  dne 29.06.2020 pod 
čj. MUZBK-5016/2019/STAV-8, nabylo právní moci dne 24.07.2020. 

Účel užívání dokončené části stavby i jejích jednotlivých součástí: 

betonová deska pro osazení skateboardingových překážek a pro pojezd skateboardů, in-line 
bruslí, kol a koloběžek. 

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby se konala dne 09.07.2021.  

Na místě bylo zjištěno, že předmětná stavba je provedena v souladu se společným povolením, 

v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popř. rozhodnutími dotčených orgánů, a že 
byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Skutečné provedení stavby nebude ohrožovat 
život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí, jak stanoví 

§ 122 odst. 3 stavebního zákona. Nebyly zjištěny závady bránící bezpečnému užívání stavby ani 
rozpor s podmínkami § 122 odst. 3 stavebního zákona. 



Pokračování čj.: MUZBK-21967/2020/STAV 

 
K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu byla předložena stanoviska dotčených orgánů 
k užívání stavby: 

-  

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu byly předloženy protokoly: 

➢ vážní lístek – směsné stavební a demoliční odpady, Ekola České Libchavy s.r.o., 
➢ certifikát systému řízení výroby – Frischbeton s.r.o., 
➢ předávací protokol – STAPS spol. s r.o., 

➢ návod k užívání výrobku – překážky – Parkpilot, 
➢ prohlášení o shodě – překážky - Zdeněk Kotyza, IČ: 735 82 107, Mníšek 612, 517 54  

VAMBERK, 
➢ certifikát typu výrobku – překážky - Zdeněk Kotyza, IČ: 735 82 107, Mníšek 612, 517 54  

VAMBERK.  

Nebyly zjištěny závady, které by ohrožovaly život a veřejné zdraví, život ani zdraví zvířat, 
bezpečnost anebo životní prostředí, ani rozpor se stanovisky nebo závaznými stanovisky 

dotčených orgánů vydanými podle § 122 odst. 1 stavebního zákona. 

Tento kolaudační souhlas je dokladem o povoleném účelu užívání výše uvedené stavby. 

David Kalous 

referent (oprávněná úřední osoba) 

Doručí se: 

Obec Dlouhoňovice, Školská 71, Dlouhoňovice, 564 01 ŽAMBERK (stavebník) 

Na vědomí: 
Obecní úřad Dlouhoňovice, Školská 71, Dlouhoňovice, 564 01 ŽAMBERK (dle § 167 odst. 2 stavebního 

zákona) 
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