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Magistrát města Kladna – odbor životního prostředí 
Nám. Starosty Pavla 44, Kladno 272 52 
tel.: 312 604 111 – ústředna                        fax: 312 604 390                                                IČO:234 516 
 

Naše č.j.:                       Vyřizuje:                                        Tel.:                         Datum: 
OŽP 5343/10/3           ing.Synková,čís.pov.T-3/2006-OŽP       312604388              15. listopadu 2010 

 
KOLAUDAČNÍ SOUHLAS 

 

         Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně 
příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
 

stavebníkovi, kterým je: 
NOUZOV MANSIONS, s.r.o., sídlem Ječná 32/518, Praha 2, IČ 28360818 
zastoupený RECONSTRUCTION s.r.o., sídlem Milady Horákové 48/817, Praha 7 
 

vydává podle ustanovení § 122 stavebního zákona kolaudační souhlas ke stavbě vodního díla 
„Nouzov II –Lesní divadlo, infrastruktura pro 36 RD, vodovod, dešťová a splašková 
kanalizace“, stavební objekt – vodovodní řad, obec Unhošť, kraj Středočeský, povolené 
rozhodnutím Magistrátu města Kladna, odboru životního prostředí č.j.: OŽP 6208/07/10 ze 
dne 21.5.2008. 
  
Základní údaje o stavbě:         
1.  druh vodního díla: 

vodovodní řad  - § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona 
 

2. členění vodního díla na stavební objekty: 
 stavební objekt SO ....................................................   vodovodní řad 

Délka zaměřené trasy je 1528 m. 
 

3.  určení polohy vodního díla (souřadnice X, Y): 1042089,84, 765664,83 
 

4. účel užívání stavby:  jiné – zásobování pitnou vodou 
 

         Dne 5.10.2010 se konala závěrečná kontrolní prohlídka stavby, při které bylo zjištěno, 
že stavba byla provedena podle vydaného stavebního povolení a ověřené projektové 
dokumentace. Požadované doplnění dokladů bylo předáno dne 15.11.2010. Během výstavby 
došlo k změně investora z AZA TRADE, s.r.o. na NOUZOV MANSIONS, s.r.o.  

 
 

otisk úředního razítka 

 

ing. Dana Synková       

       referent 
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Rozdělovník:(doporučeně) 

1.  RECONSTRUCTION s.r.o., Milady Horákové 48, Praha 7 
2. HZS Středočeského kraje se sídlem v Kladně 
3. Středočeské vodárny, a.s. 
4. Spis 
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