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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
§ užívÁ§íM §TAvBy

Mě§tský úřad Beroun, odbor dopravy a správníďt agend, iako speciání stavební úňad vykonávající státní
spráw podle § í5 odst- 1 pism. c) zákona č. 183P006 Sb., o územním plánováni á stavebním řádu (stavební
zákon), ve zněni pozdejšich předpistl (ěle ien "sEvební zákon"), podb § 40 odsl 4 písm. a) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikactďt, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 11 odst 1 písm. b) ákona
č. 50tr2004 §b., správní ř*l, ve znění pozdějšíď předpisů, po prezkqrmání žtrosti o kdaudační souhlas,
doložené dle § 122 odsi 1 stavebniho zákona, vydává pro PET spol. § r-o-, Karlovo nám. 2S116, 120 00
Praha 2, podle § í22 odst- 3 starrebního ákona a § 18i vyhlášky č. 503120(§ Sb, o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opaření a §avebního řádu kolaudační souhlas ke siavbě: ,nHudlice U
l(aštanu, plochy prc bydbní, technické vybavení úami, komunikace, vď§né osvětlení, dešťová
lranalizace" na pozemku: pzerrrková parela číslo 2265/63, 226516/., 2265!ffi,2288n, 2§9n,242a5a,
228213, 228U4,228816 v katastrálním území Hr.dlice, povolené rozhodnutím spmálniho stavebního úňadu
M*tského tiřadu Beroun @ č.j. MBHí647612013/DOPR-DrP ze dne 27-3-2013, které nabylo právní moci
dne 30.4.20í3.

Pn závěre&é kontrohí prohlídce konané dne 15-5.Z)N za t}časti stavebníka vza§oupeni Jana Vlčka,
Příbnamská 100619, 268 01 Hořovice, speciálni stavební úřad zjistil, že stavba je v souladu s povolením
stavby a ovďrenou pmjekto\nu dokumentací, a že byty dodřeny obecné pdadavky na výstavbu. Skutečné
provedení sbvby nebo iejí užívání nebude ohrožovat život a veřeiné zdraví, život nebo zdraví zvířat,
bzpečnost anebo životní pras$edí. Speciátní starrební úřad neqiistil závady, kterÉ by hánily bezpečnému
užívání stavby ani rozpor mezi vydanými závaznými stanovisky dotčených orgánŮ. Stavebník doložil
dokladovou část pořebnou kvydání kolaudačního souhlasu.

Speciální stavební úřad proto vydalkolaudařlí souhlas s užívánim výše uvedené stavby.

§tanoviska sdělili:

Hasičský z#tranný sbor Střed#kého kraje, územní odbor Bemun
Krajské ňeditelství policie Stř. kraje, Územní odbor, Dl Beroun
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Poučení:

Kolaudačrrí souhbs nabývá právních ú§nků dnem dorr.rčení stavebníkovi- Kolaudačrrí souhlas není podte §
122 odst, 4 stavebnitp zákona správním rozhodnutím a netze se proti rÉmu
přeakournat v přezkumnérn řízení, které lze zahájit do 1 mku de dne, kdy

lng. Albeň Červenka
vedoucí odboru

Obdrží:

Navrhovatel:
o PET spol. s r.o-, Karlovo nám. 8O116, 120 m Praha 2 v zastoupení Jan Vlček, Pfibramská 1006/9,

268 01 Hobvice (o§o§ně na dorrr&nku)

§otčené orgány:
o Hasičský záďrranný sbor Sfiedo&ského kraie se sídlem v Kbdně - t]O Beroun, Pod §tudánkou

1258,266 01 Beroun (datová schránka)
. Policie ČR, xr4*e ředitelství Stč kraje, odbor vn§ší slrržby - Dl Beroun, Tyršova ulbe í635, 266 50

Beroun (datová schránka)

Na vědomí:
o Městský úH l(rálův Dvůr, stavební úřad, nám. Míru 139, 267 G1 Králův Bvůr (lDD§: eaabdfp)
r Obec Hudlbe, Jungmannova 355, 267 03 Hldlice (datová schránka, lč: @233285)

Spis: Spis správního úřadu


