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úřední osoba:

MORAVSKÉ SLUNCE s.r.o.
Chalúpky412
691 01 Moravský Žižkov

KOLAUDAČNÍ

SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Městský úřad v Břeclavi, odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu, oddělení
stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) 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 26.04.2011 podala společnost
MORAVSKÉ SLUNCE s.r.o., IČ 29201535, Chalúpky 412, 691 01 Moravský Žižkov
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního
zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního
zákona ve věcech stavebního řádu
kolaudační

souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby
Břeclav - fotovoltaická elektrárna
(dále jen "stavba") na pozemcích pare. č. PK 3597/35, 3597/36, 3597/37, 3597/38, 3597/39,
3597/40, 3597/41, 3597/42, 3597/44, 3597/45, 3597/46, 3597/48, 3735/1 v katastrálním území
Břeclav provedené podle veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby ze dne 24.05.2010 č. j .
MUBR 30070/2010 sp. zn. MUBR-S 29903/2010 OSŘÚP/Ru-330.
Vymezení účelu užívání stavby:
Fotovoltaická elektrárna o výkonu 2,1 MWp sloužící k výrobě elektrické energie přímo ze
sluneční energie.
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Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 09.06.2011 (čtvrtek) s tímto výsledkem:
Stavba je dokončena a schopna užívání.
Údaje o zkušebním provozu:
Nebyl prováděn.
Údaje o předčasném užívání stavby:
Rozhodnutí o předčasném užívání stavby vydáno dne 22.10.2010 sp. zn. MUBR-S
66564/2010 OSŘÚP/Ru-330 č.j. MUBR 70574/2010
Odůvodnění:
Dne 26.04.2011 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným
dokončením v květnu 2011. Stavební úřad provedl dne 09.06.2011 (čtvrtek) 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.
Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby
Poučení:
Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze
se proto proti němu odvolat.
na
odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu
N á m ě s t í ! G. Masaryka 3, PSČ 690 81 ®

Ing. Wlilena Osičková
vedoucí odboru stavebního řádu
a obecního živnostenského úřadu

Za správnost vyhotovení: Ing. Jiří Rufer
Obdrží:
účastníci - jednotlivě
MORAVSKÉ SLUNCE s.r.o., IDDS: 67hkgai
ostatní -jednotlivě
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv
Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, nám. T. G. Masaryka č.p. 42/3, 690 81
Břeclav
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3,
Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotínovo náměstí č.p. 3/5, 601 82 Brno

