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Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddelení stavebního úíadn,
jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst 1 zákona E. 1032006 Sb., o územním plánování a
stavebním řadu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
provedl dne 16.3.2010 kontrolní prohlídku na stavbě:

stavební úpravy hlavního vzh'obItiIIo objektu, II-ollıoenýeh technických provozů I
expedice v areilu ﬁı-ıııy Cıılegíııın Reılilzv 5.r.o. na pozemeíelı 5t.|ı. 2585.11, 158513, 25872
1535:'2, pare. E. 'l'4Tr'15, vie v kahaﬁilním území Nymburk
(dále jen "stavba"), při které

žıe:

Byly provedeny stavební úpravy' lılavního výrobııíbo objełmı, pomocných teelınìekjfeh pıovozů a
expedice, kteréjsou předměteın podané žádosti o dodatečné povolení stavby:
-

-

Bill - hlavní výrobní objekt a 50.4 - eıcpedioe vareúíu ﬁ1'm}*: v jižní částí stávající
výrobní haly byla umístěna kataforćmí a zínkovací linka, střední a severní část haly
slouží kntalıípltlaoí svýrobky ıfnaväování a svěšovàní} a je propojena sexpediol,
v severovýchodní časti lıalyje spárovací linka

80.3 - Pomocné technicke provozy: byly provedeny stavební úpravy stávajícího objektu,
ve kterem se v současné době nachazi kompı-esorovna, sklad chemických látek, kotelna,
ehetııieká Čistírna odpodııíolı vod, stahování barev včetně skladu a údržba

ajsou užívány bez povolení.
Stavební úřad podle § 134 odst. 5 stavebního

ﬁkona
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vlastníka stavby, kterým je

Colegíaın Reılíty ı.r.o., IČ-Ú 04052192, Snkolski 1605166, 120 00 Praha 1-Nové Město,
[dale jen "vlastník")

azaroveñ provozovatele

zalľízıení,

kterým je
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Nnvč Mann

ı.r.ﬂ.,

IČO 25545554, Šıênúnnıú 5358, ısıı on

P1-nh. 1-

[dale jen "provoZovatel"),

aby nepovolený způsob užívání stavby bezodkladně ukončili, nejpozději do 5 dııú ode dne
doručení výzvy.
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Poučení:
Nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhovàﬂn. stavební úřad vydá mzäıﬂdnıni, kıarým užívání
suwbzťzakážc. RDzhuđnut[j:pn*níInúk0nﬂmvř[zen[,0d'mlàI proti nêmunenıáudkiadııj'
účinek,
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