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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (déle jen „vodní zákon“), a jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4
vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (déle jen „stavební zákon“) a místně příslušný správní orgán podle
§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas vodního díla,
kterou dne 19.1.2021 podal stavebník
Y.A.M. Al Radhwan Yaqoub, b 2 s3 H68, Bayan, Kuvajstský stát, kterého zastupuje obecný
zmocněnec, Ing. Numan AL MONASY, Ph.D. Brožíkova 427, 530 09 Pardubice, (dále jen „stavebník“), a
na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a §18i odst. 2 vyhlášky č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a
vyhlášky č. 183/2006 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, 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
Lokalita Z3 Starý Mateřov:
IO 03 Kanalizace splašková
společné územní a stavební řízení
(dále jen „stavba“ )
Údaje o místu dokončené stavby:
Identifikátor kraje
Název kraje
Identifikátor okresu
Název okresu
Identifikátor obce
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území

CZ053
Pardubický
CZ0532
Pardubice
575739
Starý Mateřov
755079
Starý Mateřov

IO 03 Kanalizace splašková
katastrální území:
pozemková parcela č.:
Použitý materiál:
Realizace
Celková délka splaškové kanalizace
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
začátek X = 1 064 136,03 Y = 651 601,42 konec

Starý Mateřov
902/4, 902/27
PVC-U ULTRA SOLID BLUE DN 300 mm
2020
176,3 m
X = 1 064 150,65

Y = 651 430,10

Čerpací stanice odpadních vod
katastrální území:
pozemková parcela č.:
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

Starý Mateřov
902/27
X = 1 064 150,65

Výtlak splašků
katastrální území:
pozemková parcela č.:
Použitý materiál:
Realizace
Celková délka výtlaku

Starý Mateřov
902/4, 902/27
PE100 SDR17 De 160
2020
200,0 m

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
začátek X = 1 064 150,65 Y = 651 430,10 konec

X = 1 064 110,376

Y = 651 430,10

Y = 651 780,033

Vodní dílo bylo povoleno rozhodnutím Magistrátu města Pardubic, odborem životního prostředí pod č.j.
OŽP/VOD/12983/20/No ze dne 3.2.2020.
K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník správnímu orgánu doložil: revizní zprávu elektro na
PSOV, provozní řád čerpací stanice, protokol o nepropustnosti nádrže PSOV, protokol komplexních
zkoušek PSOV. Ostatní doklady byly předány žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu Starý
Mateřov – lokalita Z3 vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, která je vedena pod sp.zn.
MmP 1722/2021.
Odůvodnění:
Podle ustanovení § 115 vodního zákona a příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů byla dne 11.2.2021
provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby. Po kontrole předložených dokladů, výsledku ústního
jednání a místního šetření vodoprávní úřad dospěl k závěru, že provozem vodního díla nebudou
ohroženy zájmy společnosti ani dotčena práva či právem chráněné zájmy účastníků řízení a ověřil, že
stavba je v souladu se záměry územního plánování, obecnými požadavky na výstavbu a zájmy
chráněnými zvláštními předpisy.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

„otisk úředního razítka“

Obdrží
1. Yaqoub Y.A.M Al Radhwan, b 2 s3 H68 Bayan, Kuvajt, doručuje se Ing. Numan AL MONASY,
Ph.D. Brožíkova 427, 530 09 Pardubice
2. Obec Starý Mateřov
3. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice
4. Magistrát města Pardubic, stavební úřad
5. Obecní úřad Starý Mateřov

