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Komu:

, komttnikace rlp

, V Praze dne 1,9.07.2020
VáŽený pane starosto.

přede chvíIí jsem se doz{ěděl od jednatelky společnasti firmy PETspol. s r.o. na straně
objednatele stavbpdíla a na straně investora, že bpte se ch}rstali (obec by se chystala) přewít již
hotové (vybudovap§ = postíruBné} zkolaudované stavby v lokalitě "U KašEnu" v Hudlicítch až po
dovolených-po prázdninách zastupitelstva obce, což by znamenalo až rĚ*dy v počátku záíí 2O2a
!!!!

A to pfusto, že Kolaudační souhlas s užíváním €to části stavby {iako zcela zásadní a prioritní
části stavby) v lokalitě "U Kaštanu" =@iné osvěťení a de§tová kanalizace pod čj.:
MBV29459/2O2O/DOPR) byl vydán Městshým úřadem Beroun již dne 1&O5.2O2O a máte je
samozřeimě k dispozici - iako jižzkolaudovanou stavbu...

V počátku isem si myslel, že ie to legrace nebo vtip, ale záhy jsem zjistil, že asi nikoli.

Abych případnězabránil tomutovelkému problému nepředánízeiména komunikace. ktený navíc
by poškodil i finančně firmu PET spol. s r.o. (společnost PET spol. by musela plaťt někter,ým
vlastníkům již iimi koupených parcel sml. pokuty za nedodĚení termínu, ve kterém již vlastníci
parcel mohou začft řešitsvoje stavby a např. zavážetsi někte4ýzásadní materiáI na stavbu atp...),
tak připorr;ínám a adůrazňuji, že je nanejvýše nutné, aby 1. částzkolaudované části stavby
ftomunilee, deší kanalizace a VO) byla předána obci Hudlice iiž nyní a nikoli až v měsíci 08
nebo ažO9/2O2O. Dnes ie zaťm pouze 19.07.202O a nenívůbec problém a není žádnývážný
důvod tuto 1. část stavby, která iiž dávno byla zkolaudována nepřetrzít např- do konce
31.o7.2o2o.

Opakuji. že zcela zásadní stavba pro obec, která představuje místní obslužnou živičnou
komunikaci "U Kaštanu" včetně ehodníků v dďce cca 925 m, retardérů, parkovi{ VO a dešť.
kanalizace atp... je již hotova a zkolaudolána drerrr 18.05.2020 u_

Konec konců v ávěrečném odstavci č. 9 Smlouqy mezi PET spol. s r.o- a obcí fide o typ smlouyy
plánovací) si obě §trany zárrazně siednali, že - cifuji : ...po řádném zkolaudcvání místní obslužné
komunikacev obytné lokalitě'U Kaštanu" tato bezbarierová komunikace včeťtě chodníků bude
stranou pruní bezúplamě převedena do vlastnictví 2. strany a to včetně Vq pňpravené a
odzkou šené ť a kolé ka nal izace a dešťoÉ ka na l izace.

Ztéto věty i tedy\Díplýva, že by si obec měla přarzít i tlak. kanalizaci, §icetermín není uveden,
ale termín siobě stíanysrednali po zkolaudování kornunikace, čímž se pfirozeně nemá na mysli
řadu měsíců...

S pozdravem
PET spol. s r.o.

zastoupena Petrem Peškem

pE petspol@seznam.cz
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