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V zastoupení

agellonská 1495125
ZlzKov
130 00 Praha 3

Vyřizuje:

Telefon:
E-mail:
Datum:

Eva Havlíěková
321 748 252

eva.havlickova@mukolin.cz
28.04.2021

pozemek p.č.73/48 k.ú. Dománovice
stavba rodinného domu, věetně odpadní žumpy, akumulačnínádže deštbvévody a vsakovacího
objektu, oplocení

Oznámení o zahájení společnéhoúzemního a stavebního řízení
nařízení veřejného ústníhojednání k projednání žádosti
a pozvání na veřejné ústníjednání
Dne 26.10.2020 oodal Štefan Jonáš, I,
Dománovice 39, 28O 02 Kolín 2. zast. Leoš Ťuík,
Jagello.nska ligstz:ď, 2iffi-oo
Praha 3 (dále jen ,,stavebník,,) žádost o vydání
sPoleČnéhoúzemníhorozhodnutí a stavebního povolení (dále jen ,spoleěné povolení") pro stávbu:
rodinného domu na pozemku p.é. 73148 v k.rj. Dománovice, včetně odpadní žumpy, akumuláčnínádrže

l-,

dešťovévody a vsakovacího objektu, oplocení

Dnem podání Žádostí bylo zahájeno společnéúzemnía stavební řízení(dále jen ,,společné řízení")ve výše
uvedené věci.

Stavebn í zámér obsah uje :
Jedná se o novostavbu rodinného domu, ktený je řešený jako jednopodlažní, nepodsklepený, obdélníkového
pŮdorysu o rozměrech 12,150 x 8,5 m, zastřešený sedlovott-střeihou vysxy i,ass m, s
§ufiovym vikýřem
nad hlavním vstupem. Objekt je vytápěn tepelným ěerpadlem typu voda - vzduch. zasooovaňl vodou ze
stávajícÍ domovní studny, odpadní vody budou svedeny do odpadní žumpy, dešťovévody budou jímány do
akumulační nádrže a následně svedeny přepadem do vsakovacího objekiu, napojení roŽvodů el. instaiace
bude zajištěno ze stávající el. přípojky ukončenéna hranici pozemkÚ. Přístup na pozemek stavby je ze
stávaj ícím ístn í komunikace.
S9u!{sti stavby jsou zpevněné plochy na pozemku a oplocení pozemku na společnéhranici s pozemkem
p.ě. 2081 1 (komunikace),

Městský Úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební rlřad příslušný dle ustanovení 13 odst. 1
§
PÍsm. c) zákona ě. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znen1 1oate ;en
"stavební zákon"), oznamuje v souladu s § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení spoleěnéňo říz-ení
známým ÚčastníkŮm řízení,veřejnosti a dotčeným orgánům a současně nařizuje, v souladu's ustanovením
§
94m odst. 1 stavebního zákona, k projednání žádosti veřejné ústníjednánína den
8. června 2021 íúteŇ) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby.

./3

účastníciřízenímohou.nahlí_žet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad
kolln, odbor výstavby
oonoJe;,---

Úřad, Úřední dny: Pondělí a středa 8:00-17:O0, ostatni dny pb
táieroňicte

_ stavební

Poučení:
Závazná stanoviska dotČených orgánŮ a. námitky r]ěastníků řízení připomínky
a
veřejnosti musí být
uPlatněnY nejPozději Při verejném Ústním jednání,'jinar se ř
nim v souÉoti . § g'an-áoli.-r-'.t"r"ó.řn"
zákona nepřihlíží.
K závazným stanoviskŮm a námitkám k u^*9r, kt_erých bylo rozhodnuto při
vydání územně plánovací
9
dokumentace, se V souladu s ustanovením
§94n Óorr iét.uuo'nino zákonan.ňrinrižř
osoba, která je rjčastníkem
podle § Ó+t pism. g aie;-stavebního zákóna,můze uplatňovat
.řízeni
námitky
proti projednávanému stavebnímu
záměrÚ, dokumentaci, zpúsobu provádění a užívánistavebního záměru
nebo PoŽadavkŮm dotČených orgánů, pokud jimi můžeÓyt'priro
dotčeno ;eno vÉsinickénebo jiné věcné
právo k pozemku nebo stavbě. obec uplatňuje u" .poi"dnám
územníma stavebním řízení námitky k
ochraně zájmŮ obce a zájmŮ občanŮ obóe. oóoba, rtbú Úeastnit<em
řízenípodle zvláštního právního
[

PředPisu, mŮŽe v řÍzenÍ.uPlatňovat námitky pou.ze v rozsahu, v jakém je projeáňáváňým stavebním
záměrem
dotčen veřejný zálem, jehož ochranou só_'podle zvHštniho piávnrno předpisu
zabývá. k námitkám, které
nesPlňují uvedené PoŽadavkY, se nepřihlíži. Učastníkřízení ve
svých'nami*acrr uveoe skuteěnosti, které
zakládajíjeho postavení jako účastníkařizenl, a důvody pooáni narit"r..
Nechá-li se něktený z ÚčastníkŮ řízenízastupovat, před'loZilerro
zástupce písemnou plnou moc.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu
vŠÓuraou i'Šizz odst. 1' stavebniňó záRona oprávněn při
le
Plnění ÚkolŮ vstuPovat na cizí Pozemky, stavby a do staveň s vědomím jejich vlastníků,při zjišťování
stavu
stavbY a Pozemku nebo Při opatřování důkazůa dalších
pr."'rýoái .piáunino rozhodnutí nebo
|oár.nou
opatření.

otisk úředního razítka
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Eva Havlíčková, v.r.
vedoucí oddělení stavebního r]řadu
odbor výstavby - stavební úřad
oprávněná úřední osoba
Za sprámost vyh@,Ěírí

l l

Věía lápěa n§líá^,u^'"
úřed n í crrlaá/.*!ff!!. !.{IL

Rozdělovník:
učastníciřízení

Doruěení jednotlivě:

Leoš Ťuík, Jagellonská 14g5t25, Žižkov,130 OO Praha 3
Lukáš Konývka, Polepy 86, 28O 02 Kolín 2
Tereza Konývková, Dománovice 54,28O 02 Kolin 2
Ctirad Kačor, Kutnohorská 47,Kolín lV,28O 02Kolín2
1Alela Kaěorová, Kutnohorská 47,Kolln lV,28O 02Kolín2
Ladislav Kašpar, Dománovice 7,28O 02 Kolín 2
obec Dománovice, Dománovice 9, 28o 02 Kolín 2, DS: oVM, mjaatSS
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ČEZ Prodej, a.s., Duhová 425t1, Michle, 140 00 Praha4, DS: PO, mcexkwr
CEZ Distribuce, a. s., Teplická 87418, DěčínlV-Podmokly, 405 02 Děčín2, DS: po, v9suqfy
StátnÍ_pozemkový úřad, Husinecká 1024l11a,Žižkov,130 00 Praha 3, DS: oVM, z49per3
Lesy_Českérepubliky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,5oo 08 Hradec Králové 8, DS: po,
e8jcfsn

Dotčené oroány:

Zastupitelstvo obce Dománovice, Dománovice 9, 280 02Kolin2
Městský úřad Kolín, odbor investic a územníhoplánování, Karlovo náměstí 78,28o,t2 Kolín l
Městský úřad Kolín, odbor životníhoprostředía zemědělství, Karlovo náměstí78, Kolín l, 280 12 Kolín
Obecní úřad Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolín 2
K§jská hygienická stanice Středočeského kraje územnípracoviště v Kolíně, Karlovo náměstí45, Kolín l,
280 02 Kolín 2, DS: OVM, hhcai8e

Veřeinost veřejnou

vyh

láškou

Tento dokument musí být vyvěšen na úřednídesce po dobu 30 dnů a současně zveřejněn způsobem
umoŽňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 30. den je posledním dnem
oznámení.

Datum vyvěšení:

Podpis oprávněné

,/ú 9" /a-a4

',

Datum sejmutí:

potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzujícísejmutí
Razítko:

Razítko:

Městský úřad Kolín, oddělení hospodářské správy, Obecní úřad Dománovice, vyvěsí toto oznámení na
Úřední desce a zároveň zveřejní na internetových stránkách MětJ Kolín a obce Dománovice, jeho vyvěšení
a sejmutí potvrdí. Po stanovené lhůtě zašle potvrzené rozhodnutí na stavební úřad.
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