
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Č.j.: MBE 35063/2010/VÝST-Sm V Berouně dne 29. června 2010 
Spis.zn.: 5729/2009 
Vyřizuje: Smetanová Monika, e-mail.: vyst1@muberoun.cz, tel.: 311 654  251 

 

Žadatel: 
Jaromír Vít, 18.06.1966, Plzeňská č.p.191, 150 00  Praha 5 

 

K O L AU D A ČN Í  S O U H L A S  
 

 
Městský úřad Beroun, odbor výstavby (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 

písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen 
"stavební zákon"), po přezkoumání žádosti o kolaudační souhlas pro stavbu: Stavební úpravy 
hospodá řského objektu u č.p.36 v Chy ňavě spojené se zm ěnou užívání na bytové jednotky na 
pozemku: stavební parcela číslo 16/3 v katastrálním území Chy ňava doložené podle § 122 odst.1 
stavebního zákona, který  podal Jaromír Vít, nar. 18.06.1966, Plze ňská č.p.191, 150 00  Praha 5 vydává 
podle § 122 odst.3 stavebního zákona 

 
kolauda ční souhlas 

 
pro stavbu: Stavební úpravy hospodá řského objektu u č.p.36 v Chy ňavě spojené se zm ěnou na 

užívání na bytové jednotky pozemku: stavební parcel a číslo 16/3 v katastrálním území Chy ňava . 
 
Stavební povolení pro uvedenou stavbu bylo vydáno dne 17.6.2009 pod č.j. 3005/2009/VÝST-F. 
 
Stavba obsahuje: 

1. Vytvo ření 6-ti bytových jednotek v p ůvodn ě hospodá řském objektu v četně ZTI, ÚT, 
vodovodních rozvod ů, kanaliza ční rozvody, elektrorozvody .  

 
 

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby se konala dne 3.11.2009. Při kontrolní prohlídce byly zjištěny 
závady bránící jejímu užívání, proto stavební úřad dne 3.11.2009 rozhodnutím č.j. 6502/2009/VÝST-Hi  
zakázal užívání stavby. Závady stavebník odstranil dne 26.6.2010. Stavební úřad nezjistil závady, které by 
bránily bezpečnému užívání stavby ani rozpor mezi vydanými závaznými stanovisky dotčených orgánů. 

 

 

 

 

 
Smetanová Monika 
samostatný odborný referent 

 

 

 

 

 



Č.j.: MBE 35063/2010/VÝST-Sm 2 

Obdrží:  
Datová schránka:  
Jaromír Vít, Plzeňská č.p.191, 150 00 Praha 5, DS: FO, 5rwghyv  
 
Na vědomí:  
Datová schránka:  
Obec Chyňava, Chyňava č.p.39, 267 07 Chyňava, DS: OVM, mk2anjm 
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