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K O L A U D A Č N Í    S O U H L A S  
s   užíváním   stavby 

 
         
       Městský úřad Beroun, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 zákona č. 
183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a § 40 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, po přezkoumání žádosti o kolaudační souhlas, doložené 
dle § 122 odst. 1 stavebního zákona, vydává pro CHRYSBERON a.s., Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1, 
IČ 284 42 971 v zastoupení Aleš Štolcbart, nar. 8. 7. 1968, bytem Vojkrova 3377/6, 143 00 Praha 4 (dále jen 
stavebník), podle § 122 odst. 1 stavebního zákona kolaudační souhlas ke stavbě: „Dopravní a technická 
infrastruktura Beroun – Závodí, lokalita Na Cibulce – Místní obslužné komunikace vč. odvodnění 
(větve A, B a C) a veřejného osvětlení“ na pozemcích: pozemková parcela č. 459/22, 551/1 (před dělením 
dle ÚR 551/1), 551/8, 551/11, 551/14 (před dělením dle ÚR 551/1), 558/2,  558/3, 558/12, 558/13, 558/25, 
558/30, 558/31, 558/32, 558/38, 558/40, 558/41, 558/42, 558/43, 558/44, 558/59 (před dělením dle ÚR 
558/30), 2210/2 vše v katastrálním území Beroun, povolené rozhodnutím č.j. MBE 8316/2012/DOPR-Kul ze 
dne 15. 2. 2012, které nabylo právní moci dne 18. 6. 2012 a změnou stavby před jejím dokončením podle § 
118 odst. 3 stavebního zákona provedenou zápisem do stavebního deníku při kontrolní prohlídce stavby č. 2 
konané dne 8. 7. 2013.  
 
Kolaudační souhlas s užíváním stavby se týká:  
1/ Stavba obsahuje: živičné komunikace MO2 8/50 obsahují průjezdné větve A, B, slepou větev C a část 
slepé větve B. Šíře živičné vozovky 5,50m, jednostranný chodník ze zámkové dlažby šíře 2,00m, zelené pásy 
šíře 2,00m a bezpečnostní pruhy (odrazné pásy) o šíři 0,50m. Na slepé větvi C místo pro otáčení vozidel. 
Dále obsahuje kromě silničních obrub vjezdy na pozemky, místa pro přecházení, odvodnění, veřejné 
osvětlení a dopravní značení. 

2/  a změny stavby před jejím dokončením:  
        - Zřízení nového vjezdu pro pozemek p.č. 551/5 v šíři 3,50 m ve štěrku. 
        - Zřízení nového vjezdu pro pozemek p.č. 551/4 v šíři 5,00m v zámkové dlažbě a vytvoření  
          odvodňovacího žlabu u stávajících garáží č. 4753 a 4754. 
        - Zřízení nových vjezdů pro pozemky p.č. 551/10, 551/3, 551/2 v šíři 4,00m ve štěrkovém provedení. 
        - Zřízení nových dvou vjezdů pro pozemek p.č. 551/7 v šíři 4,00m ve štěrku. 
        - Zřízení nového vjezdu pro pozemek p.č. 551/9 v šíři 4,00m ve štěrku. 
        - Komunikace na větvi ,,B“ je ukončena silničním obrubníkem na stojato, nášlap 10cm. 

 
Kolaudační souhlas s užíváním stavby se netýká:  
Stavba neobsahuje: propojovací komunikaci mezi ulicemi Na Cibulce a Větrná, která bude realizována dle 
vydaného stavebního povolení ze dne 30. 9. 2004 pod č.j. 8547/04/DOPR-Gv a 7580/04/DOPR-Gv, které 
nabylo právní moci dne 26. 10. 2004 a dle plánovací smlouvy uzavřené mezi Městem Beroun a panem 
Štolcbartem ze dne 18. 7. 2011. 



 
      Při závěrečné kontrolní prohlídce konané dne 22. 10. 2013 za účasti stavebníka, speciální stavební úřad 
zjistil, že stavba byla provedena v souladu se stavebním povolením a ověřenou projektovou dokumentací, a 
že byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat 
život a veřejné zdraví, bezpečnost anebo životní prostředí. Speciální stavební úřad nezjistil závady, které by  
bránily bezpečnému užívání stavby ani rozpor mezi vydanými závaznými stanovisky dotčených orgánů. 
 
 
 
 
 
 
  Mgr. Miroslav Jerling v.r.  
   vedoucí odboru dopravy 
  Městského úřadu Beroun 
 
Za správnost vyhotovení: Martina Krejčová 
 
Obdrží: 
Stavebník: 

• CHRYSBERON a.s., Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1 v zastoupení Aleš Štolcbart, Pražská 108, 
266 01 Beroun (doporučeně do vlastních rukou)  

 
Obec jako následný vlastník stavby: 

• Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun v zastoupení Městský úřad Beroun, odbor ÚPRR, 
Husovo nám. 68, 266 43 Beroun (osobně na dodejku)  
 

Dotčené orgány: 
• Městský úřad Beroun, odbor ŽP, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun (osobně na dodejku) 
• Městský úřad Beroun, odbor výstavby, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun (osobně na dodejku) 
• Policie ČR, Krajské ředitelství policie Stč. kraje, odbor vnější služby - DI Beroun, Tyršova ulice 1635, 

266 50 Beroun (IDDS: 2dtai5u) 
• Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně – ÚO Beroun, Pod Studánkou 

1258, 266 01 Beroun (IDDS: 92dhqcp) 
 
Spis: Spis správního úřadu 
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