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Obecní úřad Milín, stavební úřad
11. května 27, Milín

Č.j: 1152/2012 Milín, dne: 4.10.2012
Vyřizuje: Renata Melicharová 
E-mail: sumilin@volny.cz 
Telefon: 318 691 173

S D Ě L E N Í

Obecní úřad Milín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 
zákon"), uděluje stavebníkovi, kterým je: Seniorpark, o.s. (IČ - 22723757), Luh 25, 262 31  Milín v 
souladu s ustanovením § 122 odst. 3 stavebního zákona

k o l a u d a č n í  s o u h l a s
s užíváním stavby: stavební úpravy - rekonstrukce domu čp. 25 na multifunkční dům pro seniory s 
veřejným sportovištěm (bez SO 02 - společenská budova) na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 
48/1, 48/4, pozemkové parcely parcelní číslo 401/3 a 531 v kat. území Pečičky. 
Stavba byla realizována na základě: územní rozhodnutí o umístění stavby spojené se stavebním povolením 
ze dne 9.9.2009 pod č.j. 1051/2009.

Vyhodnocení závěrečné kontrolní prohlídky stavby:
Obecní úřad Milín, stavební úřad obdržel dne 5.9.2012 žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro shora 
uvedenou stavbu. V souladu s ustanovením § 122 odst. 2 stavebního zákona byla provedena závěrečná 
kontrolní prohlídka stavby, která se konala dne 21.9.2012 (pátek) a o jejímž výsledku byl vyhotoven 
protokol. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bylo zjištěno, že stavba je provedena v souladu s ověřenou 
projektovou dokumentací, že jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a že skutečné provedení stavby a 
její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní 
prostředí,…apod. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby žadatel doložil také veškeré doklady o výsledcích 
předepsaných zkoušek včetně dalších požadovaných dokladů, specifikovaných v oznámení o provedení 
závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Z výsledků závěrečné kontrolní prohlídky stavby a z předložených 
podkladů bylo také zjištěno, že stavba je dokončena bez zjevných nedostatků a nedodělků, přičemž nebyly 
zjištěny žádné závady bránící bezpečnému užívání stavby anebo rozpor se závaznými stanovisky dotčených 
orgánů k užívání stavby, vyžadovanými zvláštními právními předpisy.

Účel užívání této stavby vymezuje Obecní úřad Milín, stavební úřad podle § 12 odst. 2 písm. f) 
vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního 
řádu takto:
Stavba bude řádně udržována a užívána k účelům, ke kterým byla povolena.

otisk razítka

Renata Melicharová
referent stavebního úřadu


		2012-10-04T12:01:31+0000
	Renata Melicharová, OU=03, OU=stavevní úřad, O=Obec Milín [IČ 00242730], C=CZ




