Městský úřad Kolín

Odbor výstavby - stavební úřad

Karlovo náměstí 7 8, 28O 1 2 Kolín l, e-podatelna: posta@m ukolin, cz
tel,: +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911 , e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz
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Vyřizuje:
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E-mail:
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02 Kolín 2

zastoupeni
lng.

kotín

Počet listů: 3

Dománovice 54
280

ll1

JiříFischer,!!J

Na Dlouhé vodě 409

Josef Novotný
321 748 229
josef.novotny@mukolin,cz
24.01.2020

sendražice
280

02 Kolín 2
rodinný dům včetně terasy, bezodtokové odpadní jímky 18 m3, dešt'ovéjimky 5 m3 se
vsakovacím tělesem, zpevněných ploch a opIocení s vjezdovými vraty a vchodovými vrátky
pozemek parc.ě. 73149 v katastrálním územi Dománovice

Opravné rozhodnutí
Městský úřad Kolín, odbor výstavby _ stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst, 1 písm, c)
zákona č. 183/2006 Sb. o územnímplánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon")
vydal rozhodnutí ze dne 15. ledna 2020 pod ě.j. MUKOLIN/SU 104125l19-Nov, na stavbu Vydání
spoleěného povolení: rodinný dům věetně terasy, bezodtokové odpadní jímky í8 m3, deštbvéjímky 5
m3 se vsakovacím tělesem, zpevněných ploch a oplocení s vjezdovými vraty a vchodovými vrátky,
na pozemku parc.ě. 73149 v katastrálním územi Dománovice.
Podle ustanovení § 70 zákona ě. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní
řád") opravuje

1)

ve výrokové ěásti výše uvedeného rozhodnutí zřejmou nesprávnost v odstavci 2 na straně

1

původníznění:
Městský úřad Kolín, odbor výstavby

_

stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst,

1

písm, c) zákona ě. í83/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen

"stavební zákon"), ve společném územníma stavebním řízení (dále jen ,,společnéřízení") přezkoumal podle
ustanovení § 9aj až 94p stavebního zákona žádost o spoleěné povolení a podle § 94p odst. 2 stavebního
zákona schvaluje stavební zámér nového rodinného domu vobci Býchory, na pozemku parc.ě.73134,k.ú.
Býchory podle projektové dokumentace, kterou autorizoval lng. Jiří Fischer (ČKAIT - 0006021, datum
08/2019), pro který:
Nové znění:

Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení§ 13 odst,
písm, c) zákona č. 183/2006 Sb. o územnímplánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen
"stavební zákon"), ve společném územníma stavebním řízení (dále jen ,,spoleěné řízení")přezkoumal podle
ustanovení § 9aj až 94p stavebního zákona žádost o spoleěné povolení a podle § 94p odst. 2 stavebního
,1

./3

záRona schvaluie stavební záměr nového.
rodinného domu
Dománovice, na pozemku parc.č.
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ve výrokové ěásti výše uvedeného rozhodnutí
zřejmou nesprávnost v bodě 5 na straně
3

původníznění;
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nffini,,:rvody

vody budou umístěny na pozemku stavebníka pozemek
parc.č. 73134 v k.ú,

Nové znění:
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Lukáš
Tereza

nH:Hi,:Tvody

vody budou umÍstěny na pozemku stavebníka pozemek
parc.ě. 73t49 v k.ú.

Konývka,(IlPolepy 86,280 02 Kolín2
Konývková,(f| d"'ráň;;É 54, 28o 02 Kolín 2
odůvodnění:

Vevýrokové části výše uvedeného rozhodnutÍ
se vyskytla zřďlmá nesprávnost, kterou stavební úřad
rozhodnutím opravil.

Pouěení:

podle ustanovení 70
správního řádu má právo
§
odvolání pouze ríěastník který jím můžebýt přímo
,podat
dotčen. odvolat se lze. ke. kr{skému riraJri streobeesxerro
kraj"ioouor

r]zemního plánování a stavebního
řádu, a to do 15 dnů ode dnejóho ooiuéenl pooáním
u zdejšího správního orgánu,
odvolánÍ musí mít náleŽitosti uvedené v 37 odst,
2 správního řádu a musí obsahovat rJdaje o
§
tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém
no napacř á u 8é, i.
pravními
předpisy
nebo nesPrávnost rozhodŇit nóbo řtzenil;i
'.o.Šaňum; pi;b.ňá.lrá,
Ňuii-ri u oovolánr u6Ji,,i.ri , jakém rozsahu
'Jé-oomár,e
odvolatel

.p"aŇd.;ffi

rozhodnutí

platí, že

;;la;'rJ.iiJái,itř"ói?áiá., se podává s
;pÚlrřrlu
orgánu a aby každýrJěastník dostal
=ů"tl
"oy
,o.o1.Jrů'í..pis, Nepóoa-ti rreásiňiŘ'Ó"ir"ň.y'poEá
sieň;ÓTJ:'vyhotoří É;prá'ňř;-rgán na náklady
Fp?di,

Potřebným PoČtem steinop.isŮ. ták,

jedeň stejnápi.

.,.usáni

k novým skutečnostem.a.k.návrhům na provedení nových důkazů,_uvedeným
v odvolání nebo v průběhu
odvolacího řÍzenÍ, se Přihlédne.jen tehdy; jáeJi o
tat<ov'e sxii"eňoiti nebo důkazy, které rlčastník
nemohl
ňduyro umožněno uěinii u il,"ni u pi"nlr'ltu'p]rřureity
uron, musi
;řli§ll"'líffi H[Jli]!:ifť:h.fi.r#
otisk úředníhorazítka

Josef Novotný, v.

r.

referent
oprávněná rjřední osoba
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Rozdělovník:
tJčastníciřízení:

lng. JiříFischer, Na Dlouhé vodě 409, Sendražice, 28002 Kolín 2 + příloha
Štefan Jonáš, Dománovice 39,280 )2Kolln2
Datová schránka:

Obec Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, mjaatS5
Črz olstriouce, a, s., Teplická 874/8, Děěín lV-Podmokly,lois ďz Děčín2, DS: Po, v9suqfy
Dotčenéorqánv:
Městský Úřad Kolín, odbor investic a územníhoplánování, Karlovo náměstí 78,28O 12 Kolín l
Městský úřad Kolín, odbor životníhoprostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, Kolín 1,28O 12 Kolín
Obecníúřad Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolín 2 + příloha
Zastupitelstvo obce Dománovice, Dománovice 9, 280 02Kolln2
Datová schránka:

Krajská hygienická stanice Středoěeského kraje územní pracoviště v Kolíně, Karlovo náměstí 45, Kolín l,
280 02 Kolín 2, DS: OVM, hhcai8e
Veřeinost veřeinou vyhláškou
K vwěšení:
Městský úřad Kolín, oddělení hospodářské správy

obecníúřad Dománovice

Tento dokument musí být vyvěšen na úřednídesce po dobu í5 dnrl a současně zveřejněn způsobem
umoŽňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst.2 správního řádu. 15. den je póďednim dnem
oznámení,

Datum vyvěšení:

Podpis
Razítko:

ýa /,:!.!.ť!.

Datum sejmutí:

.potvrzující

Podpis oprávněné osoby, potvrzujícísejmutí
Razítko:

Oboe ťJCIhtÁN§'ťiCÉ

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

Městský úřad Kolin
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