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Eva Havlíěková
321 748 252

eva.havlickova@mukolin.cz
26.11.2021

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

Vyrozumění o pokračování v íizeni
a

Seznámení s podklady řizení před vydáním rozhodnutí

Dne26.1O'2020poda!ŠtefanJonáš,-,Dománovice39,28oo2Kolín2,jednajícívzastoupení
LeošŤuík,I,JagellonskálTgstzs,Žizl,ov,13000Praha3(dálejen,,stavebnÍk..iŽádostovydání

společného územníhorozhodnutí a stavebního povolení (dále jen ,,spoleěné povolení") pro stavbu:
rodinného domu na pozemku p.ě. 73148 v k.ú. Dománovice, včetně odpadní žumpy, akumulačnínádrže
dešťovévody a vsakovacího objektu, oplocení
Výzvou ze dne 31.8.2021bylžadatel vyzván k doplnění podkladů ařlzeni bylo usnesením ze dne
přerušeno. Podáním ze dne 16.11.2021 byly požadované podklady doplněny.

31

.8.2021

Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1
písm, c) zákona ě, 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném zněnl (dále jen
"stavební zákon"), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 65 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb. správní řád, vyrozumívá úěastníkyřízenío pokračování řízení.

Jelikož byly v dané věci shromážděny všechny podklady pro vydání nového rozhodnutí na výše uvedenou
stavbu, stavební úřad současně dává v souladu s ustanovením § 36 odstavec 3 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád") r]ěastníkůmřízenímožnost, aby se před vydáním
rozhodnutívpředmětnévěcivyjádřilikpodkladůmrozhodnutí,aurčujektomuvsouladusustanovením§39
odstavec 1 správního řádu lhůtu do 10 dnů od doruěení tohoto vyrozumění.
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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 a středa 8:00 - 17:00 hodin,

ostatní dny po předchozí telefonické dohodě,

otisk úředníhorazítka
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Eva Havlíčková,v.r.
vedoucí oddělení stavebního úřadu
odbor výstavby - stavební úřad
oprávněná úřední osoba
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Rozdělovník:
tJčastníciřízení

Doručeníjednotlivě:

Leoš Ťuík,Jagellonská 1495t25,Žižkov,130 00 Praha 3
Lukáš Konývka, Polepy 86,280 02Kolln2
Tereza Konývková, Dománovice 54,280 02 Kolín 2
Ctirad Kačor, Kutnohorská 47, Kolín lV, 280 02 Kolín 2
Alena Kačorová, Kutnohorská 47, Kolín lV, 280 02 Kolín 2
Ladislav Kašpar, Dománovice 7 ,280 02 Kolln 2
Datová schránka
Obec Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, mjaat5S
ČEZ Prodej, a.s,, Duhová 42511, Michle, 140 00 Praha 4, DS: PO, mcexkwr
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 87418, DěčínlV-Podmokly, 405 02 Děěín 2, DS: PO, v9Suqfy
Dotčenéorqány:
Zastupitelstvo obce Dománovice, Dománovice 9, 280 02Kolín2
Městský rlřad Kolín, odbor investic a r]zemního plánování, Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín l
Městský úřad Kolín, odbor životníhoprostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, Kolín l, 280 12 Kolín
Obecníúřad Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolín 2
Datová schránka
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje územnípracoviště v Kolíně, Karlovo náměstí45, Kolín l,
280 02 Kolín 2, DS: OVM, hhcai8e
Na vědomí:
Štefan Jonáš, Dománovice 39,280

02Kolln2

Veřejnost veřejnou vyh láškou
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřednídesce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn zpŮsobem
umožňujícímdálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 30. den je posledním dnem
oznámení,

Datum vyvěšení:
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Datum sejmutí:

;/lffi,,/,/
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Městský úřad Kolín, oddělení hospodářské správy, Obecní úřad Dománovice, vyvěsí toto oznámení na
úřední desce 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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