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Žadatel
Ctirad Kačor,I
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Alena Kačorová,I
Kutnohorská 47
Kolín lV
280 02 Kolín 2

oba v zastoupení
lno Jlíl rl§Utl",| I
Na Dlouhé vodě 409
se,ndražice
280 02 Kolín 2

Za správnost vrňúlrcní
Věfia LáŇan§ká .-

Naše ěj.: MUKOL|N/SU 118994l20-Hav
Naše zn.: SU 20883/2019

Počet listů: 2
Příloh/listů: Kopie odvolání

Vyřizuje: Eva Havlíčková
Telefon: 321 748 252
E-mail: eva.havlickova@mukolin.cz

Datum: 17 .11.2020

pozemek parc.ě. 73t34v katastrálním územi Dománovice
]- -iJoinňy 

dům věetně zastřešené terasy a vchodu, garáže, tepelného..čerPadla, bezodtokovou_

odpadní jímkou, dešt,ovou jímkou só vsakovacirň telesem, zpevněných Ploch a oPlocení
s vjezdovými vraty a vchodovými vrátky

- . vyrozumění o podaném odvo!ání

Městský rjřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební rJřad přísluŠný dle .ustanovenÍ § 13 odst, 1

pism. Ó; zákona e. tgglzobo Sb., o územním plánová1! 9.stavebním řádu, v platném zněnÍ (dále jen
,,stavebnízákon,,), vydal dne 12.1o.2o2o pod č.j. tttuxoltrvsU 1o8o22l20-Hav spoleČné ÚzemnÍ rozhodnutí

;'§ffi5;-;;;j1;Í- óro stavuu:, rodiňný dúm věetně zastřešené terasy a vchodu, garáže, tePelného

ěerpadla, bézodtokovou odpadní jímkou, dešťovou jímkou se vsakovacím tělesem, zPevněných Ploch

a oplocenís vjezdovými vraty a vchodovými vrátky.

podle ustanovení § 86 zákona č. 5o0/2oo4 Sb,, správní řád, v platném znění (dále jel's,Pf.Ynl 
l11? Y|'

jako úěastníky říziní ve shora uvedené věci vyrozumíváme, Že proti tomuto rozhodnutl podal one

10,11.2o2o Ladislav kaspar v zákonné lhůtě odvolání. V příloze připojujeme fotokoPii Podaného odvolánÍ.

Podané odvolání má odkladný úěinek.

Kpodanému odvolání se mohou úěastníci řízení vyjádřit do 5 dnů od doruěenÍ tohoto vYrozuměnÍ. Vtéto

lhůtě se též mohou rjčastníci řízení blíže seznámit s obsahem tohoto odvolání nahlédnutím do spisu

vydaného rozhodnutí a originálu podaného odvolání na Městský úřad Kolín, odbor výstavbY - stavebnÍ Úřad

v rjřední dny: pondělt a síreoa (aktuální rlřední hodiny vzhledem k nouzovému stavu jsou zveřejněnY na

webu městá xbttn;, ostatní dny ilo předchozí telefonické dohodě. Po této lhŮtě bude odvolánÍ předloŽeno

Krajskému uraou 
'Štředoeesrénó 

kraje, odbor rjzemního plánování a stavebním řádu, jako odvolacímu

orgánu k rozhodnutí.
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Eva Havlíčková, v.r.
vedoucí oddělení stavebního úřadu
odbor výstavby - stavební úřad
oprávněná úřední osoba
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Rozdělovník:

tJčastníci řízení:
Jiří Fischer, Na Dlouhé vodě 409, Sendražice, 28O 02 Kolín 2, zastupujícÍstavebnÍkY

Štefan Jonáš, Dománovice 39, 280 02 Kolín 2
Obec Dománovice, Dománovice 9, 280 02Kolln2
óez oistrinuce, a. s,, Teplická 87418, Děěín lV-podmokly, 40502 Děěín 2

Veřejnost veřejnou vyhláškou

K vvvěšení:
Městský úřad Kolín, oddělení hospodářské správy
Obecní rjřad Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolin 2

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnú a souěasně zveřejněn zPŮsobem

Ů.oinu:i.i* ááNÓuý příŠtup'podle věty druhé § 2sodst. 2 správního řádu, 15. den vYvěŠenÍ je PoslednÍm
dnem oznámení.

0 // toloDatum vyvěšen í:,.,|...:..,.,.,...,....,... Datum sejmutí:

lu ,,/.., /l /,i rit é{/,q
p"ápi, 

"ó,"á;ěil;;;}Í ňil;.;jí;i il";i";í poopis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko: ř^_*****- ^--_ -| Razítko:

Ii' | úbee [JůN:Á§,lť,.}Viť.fr ilil__.,.*..._._"_,.._"*J
Městský úřad kolín, oddělení hospodářské správy, obecní Úřad Dománovice, vyvěsí toto oznámení na

úřední desce a zároveň zveřejní ná internetovýcn stranrách MěU Kolín a Obce Dománovice, jeho vYvěŠení

a sejmutí potvrdí. po stanovené lhůtě zašle potvrzené rozhodnutí na stavebnÍ Úřad.

Městský úřad Kolín 212 zn,: MUKOLIN/SU l l 8994/20-Hav


