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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS 

Obecní úřad Sokolnice, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad věcně příslušný dle 
ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004  
Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), přezkoumal dle § 122 odst. 1 stavebního zákona 
žádost ze dne 07.12.2020 o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu nazvanou „Novostavba víceúčelové 
sportovní haly, Měnín“, na pozemcích par. č. 412, 413, 414/1, 414/3, 416 v k. ú. Měnín (nově dle 
geometrického plánu č. 1451-1064/2020), kterou podala Tělocvičná jednota Sokol Měnín, Měnín 250, 664 
57 Měnín, kterou zastupuje Ing. Petra Šimková, IČ 758155508, Pod zahrádkami 664, 665 01 Rosice, podle 
ustanovení § 122 odst. 3 stavebního zákona a dle ustanovení § 18i vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, vydává   

 

Tělocvičné jednotě Sokol Měnín, IČ 43389988, Měnín 250, 664 57 Měnín 

kolaudační souhlas, 

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby nazvané 

„Novostavba víceúčelové sportovní haly, Měnín“, 

na pozemcích par. č. 412, 413, 414/1, 414/3, 416 v k. ú. Měnín 

(nově dle geometrického plánu č. 1451-1064/2020 ze dne 02.09.2020, ověřeného úředně oprávněným 
zeměměřičským inženýrem Ing. Lenkou Hybáškovou, ČÚZK 2594/12 na pozemcích 412, 413, 414/1, 416     
v k. ú. Měnín)), (dále jen „stavba“), která byla povolena Veřejnoprávní smlouvou, sp. zn.: 2915/19/SÚ/PD,    
č. j.: 3047/19 ze dne 29.10.2019, která nabyla právních účinků dne 30.10.2019. 

Popis stavby 

V 1. NP se nachází: foyer (m. č. 1.01), pokladna (m. č. 1.02), schodiště (m. č. 1.03),  multimedia (m. č. 1.04), 
sport bar (m. č. 1.05), bar (m. č. 1.06), sklad (m. č. 1.07), chodba (m. č. 1.08), WC + sprcha imobilní (m. č. 
1.09), předsíňka WC muži (m. č. 1.10), WC muži (m. č. 1.11),  předsíňka WC ženy (m. č. 1.12), WC ženy    
(m. č. 1.13), zázemí sportoviště, rozhodčí, místa handicapovaní (m. č. 1.14), hala – hrací plocha (m. č. 1.15), 
šatna rozhodčí (m. č. 1.16),  WC rozhodčí (m. č. 1.17),  sprcha rozhodčí (m. č. 1.18), 2 x technická místnost    
(m. č. 1.19 a 1.20), nářaďovna (m. č. 1.21), vstup 2 (m. č. 1.22), schodiště (m. č. 1.23) a úklidová místnost 
(m. č. 1.24).            

Ve 2. NP se nachází: schodiště (m. č. 026), chodba – šatny (m. č. 027), šatna ženy 01 (m. č. 028), WC a 
sprchy – šatna ženy (m. č. 029), šatna ženy 02 (m. č. 030), VZT (m. č. 031), šatna muži 01 (m. č. 032), WC a 
sprchy – šatna muži (m. č. 033), šatna muži 02 (m. č. 034), schodiště (m. č. 035), tribuna (m. č. 036).          
 
Vymezení účelu užívání stavby: 

- Stavba bude sloužit jako objekt občanského vybavení.  
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Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 14.01.2021 s tímto výsledkem: 

- Stavba byla provedena v souladu s veřejnoprávní smlouvou a ověřenou dokumentací. Byly dodrženy 
obecné požadavky na výstavbu. Skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a 
veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Stavební úřad nezjistil závady 
bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů. 

 

Poučení                     

Kolaudační souhlas není podle ustanovení § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím, nelze 
tedy proti němu podat odvolání. 

 
 
 
 

Ing. Petra Nováková 

vedoucí stavebního úřadu  
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
 
Obdrží prostřednictvím datových schránek: 
Tělocvičná jednota Sokol Měnín, Měnín 250, 664 57 Měnín, zástupce Ing. Petra Šimková, IČ 758155508, 
Pod zahrádkami 664, 665 01 Rosice, ID DS: m5cjsxr  
Obec Měnín, Měnín 34, 664 57 Měnín, ID DS: qi9a2h7 
 
Obdrží dotčené orgány - prostřednictvím datové schránky: 
Obecní úřad Měnín, Měnín 34, 664 57 Měnín, ID DS: qi9a2h7 
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, Úsek životního prostředí, Nádražní 
750, 667 01 Židlochovice, ID DS: hxdby2c 
Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy, Oddělení silničního správního úřadu a speciálního stavebního 
úřadu, Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, ID DS: hxdby2c 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 32, 602 00 Brno, ID DS: ybiaiuv 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, ID DS: jaaai36 
 
Na vědomí: 
Tělocvičná jednota Sokol Měnín, Měnín 250, 664 57 Měnín,, ID DS: gtiu8xb 
 
Dále obdrží: 
Spis SÚ 
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