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SOUHLAS

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako speciální stavební úřad věcně a místně
příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), podle § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 11 odst. 1 písm.
b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po přezkoumání žádosti o kolaudační
souhlas, doložené dle § 122 odst. 1 stavebního zákona, vydává stavebníkovi Servisní projektové s.r.o,
Chlumova 256/10, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 62419170 v zastoupení paní Petře Cenkové, nar.9.1.1969,
bytem Dvořákova 328, 252 64 Velké Přílepy, podle § 122 odst. 1 stavebního zákona kolaudační souhlas ke
stavbě: „Obslužná komunikace, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení – pro 43 RD“ na pozemcích:
pozemková parcela č. 138, 139/13, 141/1 (původně 141/1, 141/63, 141/64), 141/25, 141/42, 141/26, 141/62,
139/1 (původně PPK 139), 159/1 (původně PPK 159) a 141/114 (původně část PPK 141/26) v katastrálním
území Nový Jáchymov (dále jen „stavba“), povolené rozhodnutím č.j. MBE/4429/1/2008/DOPR-KU ze dne
24.9.2008, které nabylo právní moci dne 24.10.2008.
Kolaudační souhlas se týká části stavby schopné samostatného užívání:
- komunikace ze živičné asfaltobetonové směsi včetně obratiště, chodníků a vjezdů z betonové zámkové
dlažby, přechodu pro chodce, zelených pásů, svislého a vodorovného dopravního značení v celém rozsahu
stavby
- dešťové kanalizace včetně vpustí a odvodňovacích žlabů v celém rozsahu stavby
- části veřejného osvětlení v počtu 7 ks stožárů včetně svítidel nasvětlující přechod pro chodce, zpomalovací
prahy a místo pro přecházení. Zbývající část veřejného osvětlení ve stadiu příprav pro instalaci stožárů
v počtu 30 ks.
Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend provedl dne 26.4.2016 závěrečnou kontrolní
prohlídku stavby a dne 25.5.2106 provedl kontrolu odstranění závad, vad a nedodělků zjištěných při
závěrečné kontrolní prohlídce. Při kontrole odstranění závad, vad a nedodělků v souladu s ustanovením §122
odst.3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými
stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání
nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.
Zbývající část veřejného osvětlení (tj. stožáry včetně svítidel) bude dokončena a zprovozněna po zahájení
výstavby rodinných domů v lokalitě.
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Obdrží:
Stavebník:
• Servisní projektová s.r.o., se sídlem Chlumova 256/10, 130 00 Praha 3, IČ: 62419170 zastoupena na
základě plné moci pí.Petrou Cenkovou, r.č.695109021, Dvořákova 328, 252 64 Velké Přílepy;
adresa pro doručování Servisní projektová s.r.o.
(datová schránka)
Na vědomí:
• MěÚ Králův Dvůr, stavební úřad, nám.Míru č.p.139, 267 01 Králův Dvůr
• obec Nový Jáchymov, Nový Jáchymov 31, 267 03 Hudlice, IČ 00233650
Spis: spis správního orgánu

(datová schránka)
(datová schránka)

