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409

02 Kolín 2

pozemek parc.č. 73134v katastrálním územi Dománovice

-

rodinný dům včetně zastřešenéterasy a vchodu, garáže, tepelného čerpadla, bezodtokovou
odpadní jimkou, deštbvou jímkou se vsakovacím těIesem, zpevněných ploch a opIocení
s vjezdovými vraty a vchodovými vrátky

Seznámení s podklady řízení před vydáním rozhodnutí
Dne 03.10.2019 podali tng, Ctirad Kačor, I,
Soudní 554, 760 01 Zlin 1a Alena Kačorová,
, Kutnohorská 47,Kolin lV,280 02 Kolín 2, zastoupeni na základě plné moci lng, Jiří Fischer,
, Na Dlouhé vodě 409, Sendražice, 280 02 Kolín 2 (dále jen ,,stavebník"), žádost o vydání

společného územního a stavebního povolení (dále jen ,,spoleěné povolení") pro stavbu: rodinný dům včetně
zastřešené terasy a vchodu, garáže, tepelného ěerpadla, bezodtokové odpadníjímky 18 m3, dešťovéjímky 3
m3 se vsakovacím tělesem, zpevněných ploch a oplocení s vjezdovými vraty a vchodovými vrátky,
na pozemku parc.č. 73134 v katastrálním územi Dománovice.
Rozhodnutím Krajského úřadu Středoěeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu ze dne
26.3,2020 spisová zn SZ o18257l2o20/KUsK tJsfuop č.j. o47314l2o2olKusK, právní moc dne 2.4.2o2o,
bylo zrušeno rozhodnutí zdejšíhostavebního úřadu č.j.MUKOLIN/SU 99812/19-Nov zn. SU 2088312019 ze
dne 16.12,20'19, kteqým byla výše uvedená stavby povolena a věc byla vrácena k novému projednání.

Jelikož byly vdané věci shromážděny všechny podklady pro vydání nového rozhodnutí na výše uvedenou
stavbu, Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení
§ 13 odst, 1 písm. f) zákona ě. 183/2006 Sb., o r]zemním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále
jen"stavební zákon") dává v souladu s ustanovením § 36 odstavec 3 zákona č, 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění (dále jen "správní řád') účastníkům
řízeni možnost, aby se před vydáním rozhodnutí
v předmětné věci vyjádřili k podkladům rozhodnutí a určuje k tomu v souladu s ustanovením § 39 odstavec 1
správního řádu lhůtu do 7 dnů od doručenítohoto wrozumění.
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Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníciřízení nahlédnout ve lhůtě shora uvedené v kanceláři
Městského úřadu Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, úřední dny: Pondělí 8:00 - 17:00, Středa 8:00 17:00, ostatní dny po předchozítelefonické dohodě,

odbor uistavby
ctavební úřad

KoLIN
4.06

Eva Havlíěková, v.r,
vedoucí oddělení stavebního úřadu
odbor výstavby - stavební úřad
oprávněná úředníosoba

Za spráwtos í !. yi,i()tov/
Lucie váňovll
úřední osoba

Rozdělovník:

účastníciřízení

Jiří Fischer, Na Dlouhé vodě 409, Sendražice, 280 02 Kolín 2
Štefan Jonáš, Dománovice 39,28O 02Kolin2
Ladislav Kašpar, Dománovice 7,280 02Kolin2
Datová schránka:
Obec Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, mjaatSS
Čez oistriouce, a. s., Teplická 874t8, DěčínlV_Podmokly, 4o5d2 Děčín2, DS: Po, v9suqfy
Dotčenéoroánv
Městský úřad Kolín, odbor investic a územního plánování, Karlovo náměstí 78,28O 12 Kolín l
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, Kolín l, 280 12 Kolín
Obecníúřad Dománovice, Dománovice 9, 280 02Kolín2
Zastupitelstvo obce Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolín 2
Datová schránka:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje územnípracoviště v Kolíně, Karlovo náměstí 45, Kolín
280 02 Kolín 2, DS: OVM, hhcai8e
Na vědomí
Ctirad Kačor, Kutnohorská 47,Kolin lV,280 02Kolin2
Alena Kačorová, Kutnohorská 47, Kolín lV, 28002 Kolín 2

veřeinost veřeinou vvhláškou

Městský úřad Kolín
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřednídesce po dobu í5 dnů a souěasně zveřejněn způsobem
umožňujícímdálkový přístup podle věty druhé § 2Sodst.2 správního řádu. 15. den je posledním dnem
oznámení.

Datum sejmutí:

Podpis oprávněné
Razítko:

,

potvrzujícívyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvzující sejmutí
Razítko:

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