
]lD

iil B8rÍlUJl ,. i ,. . .l l l t l \ . . .. \ . . l, r t . ! l t r t l l \ l. l. r l .

Městský úřad Beroun
Odbor životního prostředí

Daturn: Čísío;ednací:
17.8.2o2o uaE]4sstuzpmžp-Ntrl'v

Spisováznačka: Vyfizuje / telefon:
119692020ŽP lrE. Vladimíra Mósdovď 3í1654284

E+nail:
zp15@muberoun-cz

kolaudační souhlas
Městshý úiad Beroun, odbor ávotriho prosředí, jako vodopnávní úřad příslušný podle ustanovení
nn§ 104 od§t. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 z,íkona č. Z54{2OO1 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějšich předpisů (dlíle jen vodní zÁkon),jako speciální stavební úřad příslušný
podte ustanovení § 15 od§t. l písm. d} zikana č. l83/20C6 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znšní pozdějších předpisů (dále jen stavebni zákon) a jako mí§tně příďušný §pnívní orgán
podle ustanovení § ll odst. l písm. b) zrákona č. 500l20a4 Sb., správní řád, ve mént pozdějších
předpisů, (dále jen spnívní řád),

vydává

podle ustanovení § |22 odst. 3 stavebního zákona - stavebníkovi -pávnické osobě -Yodovody a
kanelizace Berroun, a.s., Mostníkovská 2S5l3, ?;ffiL Berrounn IČO 463569?5,

kolaudační §ouhlas

ke stavbě vodniho díla * vodovod - vedené pod názverr:
,fludlice - U Kaštanu - plochy pro bydlení - technické vybavení t zemí
objekt - Komunikace a inženýrské sítě
F2.5 -Vodovod"

Stavba byla povolena roz,hodnutím Městského úřadu Beroun, odboru životního prosředí,
č. j. MBEl52072l2alUŽ3.L|B, zedne3. lz.}a1f..Právnimocirozhodnutínabylodne2l. 12.2Ol2.

Základní údaie k umístění a provedení stavby:

obec Hudlice
č. h. p. 1-1l{4451
kód obce 531 227 Hudlice
kód katastálniho í;aerní 649 252 Hudlice
pozemky p. ě.2369!2 a2265í63
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Adresa r$adu:
Husovo nám. 68
266 Oí Beroun4€Ťrtrum
Tel.: +420 311 654 111
Fax: +4N311 621 242

řl3&ffiB@*berouncz Bt'ffi!i#ď.r#iŤ§e,!'3'-x*ffi'
r,rnrav.rrresto-beroun. cz



vodcvod

ozÍ}aceftl materiá1 profil
ímm)

délka (m) souřadnice [Y
zaěátek

souíadnice X,Y
konec

vodovodni Řd
-trasaC 1

PE 90 za7,0 1a52325,42
776145"12

1052340,38
775938,35

vodovodní řad

-frasa C 1-1
PE 90 346,9 1052326,35

776134.43
l052206,5t
7762243a

vodovodní řad

- trasa C 12
PE 90 136,8 1CI52330,15

776077.88
l052218,80
7760a2]3

vodovodní řad

-trasaC 1-3
PE 90 139,6 1a52339,99

775942.12
7B522a1,95
775946.53

vodovodní řad

- ťasa C 1-3.1
veSPsoučástíC 1-3

PE 90 31,8 l052288,65
775938,o7

,a52284,55
775969,36

Odbočky- počet 40k§

Stavba rrodniho dila - vodovod * je napojena na st"ávající vodovodni systém Obce Hudlice.
Předmětný vodovod je zásobovin pitnou vodou z místních zdrojů, částďně ze skupinového
vodovodu BKDZH 1ZeXvta;_ \§budované vodní dílo - vodovod - lze po napojeni na vodovodní
system Obce řiudlice vyuávat ke svému účelu - ásobování pimou vodou loka§§ tJ Kaštanu Obce
Hudlice, určené pro výstavbu nových rodinných domů. Vodovodni systém Obce Hudlice je
vodovodem pro veřejnou pořebu podle ustanoveni § 1 odst. 3 zžkona ě- 274í2a01 Sb.,
o vodovodech a knnalizacíc§ ve znění pozdějšícb předpi§ů.

Vodovodní přípojky nejsou součiástí tohoto kolaudačního so,thlasu.

StalĎa byla povolena pávnické osobě - PET spol. s r.o., §o sídlem Kmlovo nírn. 29aíI6, 12000
Praha 2, ICO 62585126, roáodnutím Městského uřadu Beroun, odbonr životního prosředí,
č. j" MBF/52t72l2al2tfu-LlB, ze dne 3. 12.za12. Pnávní moci rozhodnuti nabylo éne 2l. 12.
2017"
Ž!áňasto vydání ko|audačního souhlasu dle § 122 od§t 3 stavebního ziú<onadns 29. 7-2a20 podala
a ko}audačni souhlas se bude vydrávat pnávnické osobě - Vodovody a kanalizace Beroun, a.s",
Mosbrikovská Z55,26ffi| Beroun. Yodopávnímu úřadu byla doložena dohoda o změně stavebnfta,
jejíž součástí je rorměž převod vlasmictví inženýmbých siti na Vodovody a kanalizace Beroun, a.s"

K ádosti byla doložena dokumentace skutďného provedeirí stavby (vyhotovil Ing. Michat Bradáč,
v březrru 2ť2O, č. zak-7g}íZa§Y).

Na základě doložených podkladů bylo zjištěno, že stavba byla provedena v souladu §e §tavebním
povolením, ověřenou projelrtovou dokumentaci, a že byly dodrženy obecnó na výstavbu.
Dáte bylo zjištěna, že skutďcné provedení stavby nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a
z,draví zlrlířal" bezpďnost anebo živo&í prosředi. Byly doloženy podklady pořebné podte ptatných
pnávníchpřdpisů.
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Zcrršební provoz ani předčasné užívání stavby nebylo stanov§no.
V souladu s § 122 stavebního zikona nabývá kolaudační souhlas pávních účinků dnem donrčení
stavebníkovi.

RNIh. JitkaCiroková v-r.
vedoucí odbonr fivofuiho prosĚedí

Donrčí se (datovou schnánkou):
-Vodovody a kanalizace Beroun, as., Mostnikovská 255í3,2660l Beroun

Donrčí se (datovou schnfukou):
-Ob€cní úřad Hudlice

Doručí se dotčeným oryánům (datovou schránkou):
-Krajskíhygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 12801 Praba z,írzffini pracoviště
Beroun, Poiitických vězňů 455, 26ffi Beroun

K založení:

-Povodí Vltavy, s. p., Holďkova 8, 15000 Praha 5 -prosřednictvím editoruVPE
-Městský úřad Bercun, odbor ŽB - WP

Za ryafunoct vyhotoveni: la}al{adáčkovtí
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