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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS 
S UŽÍVÁNÍM STAVBY 

 

Stavební úřad MěÚ Hejnice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.e) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 
13.12.2019 podala 

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., IČO 25496565, Zahradní č.p. 768, 464 01  Frýdlant v 
Čechách 

(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 

"Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok - budova úpravny vody" 
- úpravna vody Bílý Potok a vodojem Lázně Libverda 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 508, 573, 590, 688, parc. č. 910/2, 910/3, 1727/1, 1727/3, 1744/2, 
1752/1, 1760/1, 1760/6, 1760/8, 1940, 2063/1, 2063/2, 2066/2, 2067/1 v katastrálním území Bílý Potok 
pod Smrkem, parc. č. 530/3, 530/4, 530/5, 530/6 v katastrálním území Lázně Libverda provedené podle 
stavebního povolení vydaného pod č.j.: SÚ-277/2006-330.7/49 dne 19.06.2007, které nabylo právní moci 
dne 25.07.2007 a následných rozhodnutí o prodloužení platnosti č.j.: SÚ-22/2009-330.7/11 v právní moci 
23.06.2009, č.j.: SÚ-27/2011/460-330.7-23 v právní moci 18.05.2011, č.j.: SÚ-10/2013/775-330.7/12 
v právní moci 10.07.2013 a č.j.: SÚ-6/2015/648-330.7/2/Sv v právní moci dne 06.05.2015. 

 

Stavba obsahuje tyto stavební objekty: 

ÚPRAVNA VODY BÍLÝ POTOK 
- SO 2202 – Budova úpravny vody – úpravy fasády a střechy 
- SO 2401 – Elektrostavební část 
- SO 2402 – Vzduchotechnika 
- SO 2403 – Vytápění 
- SO 2404 – Zdravotně technické instalace 
- SO 2503 – Zpevněné plochy 
- SO 2504 – Venkovní osvětlení 
- SO 2505 – Oplocení 
- SO 2506 – Terénní a sadové úpravy 
- SO 2507 – Vnější sdělovací rozvody  
- SO 2508 – Slaboproud 
- SO 2509 – Kabelová přípojka VN 
- SO 2601 – Demolice provizorního objektu 
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VODOJEM LÁZNĚ LIBVERDA 

- SO 3101 – Vodojem a čerpací stanice Libverda 2 x 1500 m3 – vrchní stavba manipulační komory 
- SO 3102 – Demolice VDJ 1 x 650 m3 
- SO 3103 – Demolice čerpací stanice 
- SO 3106 – Kabelová přípojka NN 
- SO 3107 – Terénní úpravy 
- SO 3108 – Zpevněné plochy 
- SO 3109 – Elektrická zabezpečovací signalizace  

 
Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 28. ledna 2020 s tímto výsledkem: 

Při kontrolní prohlídce byly na základě předložených dokladů konstatovány vyhovující výsledky 
předepsaných zkoušek, vydaná závazná stanoviska dotčených orgánů jsou kladná. Rovněž bylo zjištěno, 
že stavba je provedena v podstatě podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.  

Stavebník předložil: - dokumentaci skutečného provedení stavby, - protokol o odstranění vad a 
nedodělků, - sdělení AOPK ČR-Správy CHKO Jiz.hory č.j.: SR/0156/JH/2015-10 dne 21.11.2019 
k trvalému užívání stavby, - protokol č. 6609/2020 o měření hluku v mimopracovním prostředí, -
souhlasné záv. stanovisko KHS LK č.j.: KHSLB 00750/2020 ze dne 24.1.2020 s uvedením stavby do 
užívání, - geometrický plán zaměření stavby č. 740-232/2018 a č. 523-232/2018. 

Se zřetelem k výsledku závěrečné kontrolní prohlídky na místě a ústního jednání stavební úřad na stavbě 
nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání nebo rozpor s podmínkami § 122 odst. 3 stavebního 
zákona, proto neshledal důvody, pro které by nevydal kolaudační souhlas pro stavbu "Rekonstrukce 
úpravny vody Bílý Potok - budova úpravny vody" - úpravna vody Bílý Potok a vodojem Lázně Libverda. 

Předčasné užívání stavby do 28.02.2020 bylo povoleno rozhodnutím vydaným zdejším stavebním úřadem 
dne 15.01.2019 pod č.j.: MUHEJ/SÚ-64/2018/113/2019-15/Ko (v právní moci dne 23.01.2019). 

 
Odůvodnění: 

Dne 13.12.2019 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu "Rekonstrukce úpravny vody Bílý 
Potok - budova úpravny vody" - úpravna vody Bílý Potok a vodojem Lázně Libverda. Stavební úřad 
provedl dne 28. ledna 2020 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 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, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. 

Stanoviska sdělili: 

AOPK ČR Liberec - Správa CHKO Jizerské hory, Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Státní 
úřad inspekce práce – Obl. inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj. 

Kolaudační souhlas na stavbu vodního díla „úpravna Bílý Potok“ vydal příslušný vodoprávní úřad-
Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí dne 12.2.2020 pod č.j.: PDMUFT 
4234/2020  MUF 4364/2019/OSUZP/4/Kun-231.2. 

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby. 

Poučení: 

Kolaudační souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. 
Ve smyslu § 122 odst. 4 stavebního zákona lze kolaudační souhlas přezkoumat v přezkumném řízení, 
které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy 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. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který 
souhlas vydal. 
 
 

Marcela Koňaříková 
vedoucí stavebního úřadu 

(otisk úředního razítka)  
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., IDDS: wvfd68b 
 sídlo: Zahradní č.p. 768, 464 01  Frýdlant v Čechách 
 
dotčené správní úřady 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Liberecko - Správa CHKO 
Jizerské hory, IDDS: zqmdynq 
 sídlo: U Jezu č.p. 10, 460 01  Liberec 1 
Město Frýdlant, Městský úřad - OSUZP, IDDS: t27bufd 
 sídlo: nám. T. G. Masaryka č.p. 37, 464 01  Frýdlant v Čechách 
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd 
 sídlo: Palackého náměstí č.p. 375/4, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j 
 sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5 
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 
 sídlo: Barvířská č.p. 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7 
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4 
 sídlo: Gorazdova č.p. 1969/24, 120 00  Praha 2-Nové Město 
Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj, IDDS: xy7efgi 
 sídlo: SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem 
  
ostatní 
Obec Bílý Potok, IDDS: 4nfb5j4 
 sídlo: Bílý Potok č.p. 337, 463 62  Hejnice 
Obec Lázně Libverda, IDDS: yadbknd 
 sídlo: Lázně Libverda č.p. 16, 463 62  Hejnice 
 
 
 
Vypraveno dne 13.02.2020 
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