:,,\

?a§

/8. #-

,&ďa

t

,{pyž

ť-

l/Fpe l
§

Dománovic e 24, srpna 2020

b.

t

b
ll

}

:'

Tímto žádám odbor výstavby - stavebr-rí úřad KolÍn o proŠetřenírnélro Poznatku
kolín, na pozemcích
a zároveň oznámení, že na katasiráiním ťtzemíDománovice, okr.B8/1
, se nachází v zemi
p..*i"r úi s|o: 73136, 73152,73l51,73150, 73149, 73148, 73134,88/6,
této trrLbky je
vyústění
neoprávněná (černáj stavba potrubí o prťrměru cca 3Ocnr,
d,o

Radovesnického potoka.

Na parcele 73l52leží toto potrubí pod základy plotu a na parcele 73l51

LeŽÍ toto Potrrrbí

pod domem, který se zde staví,

je
Vznáším požadavek na stavební úřad, aby rozhocll o tomto potrubí a o této stavbě, zda
jaký
ÚČel
legální či rrelegální nebo popřípadě provedl lega|izaci této stavby (PotrubÍ) a uvecll,
jsou
jaké
povirurosti
popřípadě
(y!užití)rrrá Štavbarpoir*if zde rn těclrto pozemcíclr,
nrajitelů pozemkťr, rra kterýclr se toto potrubí nacházi

Na možnou černou stavbu upozbrňuje již paní Alena KaČorová a Ing. Ctirad KaČor
v dopise ze dne 2. 5. 2020 stavóbnírnrr úrádu Kolírr, kde v bodě ČÍslo4 rrvádÍ: ,,Pokud
,uuiirtrií žádné podklatty u tiřední záznanly o exi,ytenci, stavbě a kolaudaci odvodňovacího

Se
zařízeni, které twádí ugi raspar, pak se,ieclná o černou stavbu, Uvedená betonová rou,ra
nepod,sklePeného
nachází na dotčenéňpozemkup.č.73/34 v hloubce ],2-],4m. Stavbct
ze stranY Paní
bungalovu bude mít zóklády ,ro 0,B m hluboké". Po této irrformaci (poznatku),
do clneŠního
zatím
Aleňy Kačorovéa tng. Ctirada l(ačora, zaslané stavebrrímu úřadu Kolín,
dne nebyl proveden Zaa"y zápis o této černé,popřípadě nepovolené nebo zkolaudované
ťrřacl
stavbě, ňerri znám ani žádÁý výsledek šetřerrí stavebnílro ťrřadu Kolín. Pokud stavební
Kolín provedl po získáni této infbrnrace nějaké šetřenío tomto potrrrbí rrebo objasnil Pťrvod
potrubi, chci být písemnou formou informován o výsledktr tohoto šetření.

Důrazně žádám, aby tlo doby vyřešení této Černéstavby nebylo n:rkládáno
jako se stavebními a zakázala se
s těmito pozemky, na kterýcir se toto potrubí nachází,
jakákoliv jeclnáni (řízeníj o stavebnich povoleních, ale i stavební Činnost rra těchto
pozemcích (do vyře8e ní zdezmiňovaného potrubí ze strany Stavebního Úřadu Kolín).

T,ínrto žádám stavebrrí odbor l(o1írr, aby toto mé oznánrení přiloŽil clo řízení o Povolování
toto oznámení
staveb (stavebrrích řízerríclr) na těclrto pozerncíclr uvederrýclr v ťrvodu a rredával
se stavebnínr
je
souvislosti
přírné
v
nrimo iyto spisy, jelikož tato čemá starlba (potrubí)
íízenímna těchto uvederrýclr pozenrcích,

MUKOI-IN/SU

zn: SU

78 60 1 i2O-FIal,

21 155/2019

Žad,atel:Lukáš Koný vka a
Zastorrpení Ing .Iiří Fischer,
dále,

T er

ezal(orrývková.
MéšlSk{rhs

čj :

zrr:

MtJI(OLIN/SU

998 1 2/1

9-Nov

SU 20BB3l20l9

Žadatel:Ing Ctiracl Kačor a Alena l(ačorová
Zastoupení Ing Jiří Fisclier

aíizeníze strany ilřadů na nro,ie oznámení,
žadamo píserrrnéinforrnováttí o c]aišímpostupu
aby toto Ťizení řešila veclouci stavebního oclLrorLr,
Pr.o poi.áde kžádámstavebrrí oclbor l(olírr,
ciané sitttace,
I( tomuto oztránrení přikláclám fotodokr.rmentaci

Mgr, ifušpar Ladislav
Domárrovice čp,7

28002 l(olín
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N4čstsltý ťrřaci l(ol írt
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výsLavtry-stal,cbll í ťr řacl

I(arl oi,tt ttántěstí 78

2B0 12 l(tllírr I
Žt'tt!tlst o ptlskytntrtí iriíirr,cn,tce vc stmr,§lrt zilI<ona č. l{}6/1999 Sb., o svobotlnéIrr přísttrpu

lr inťtlrnritcírn, vc znčmíptlzclč.jšíclrpř,ctlpisíi

trtótrtl a 1:říinrcttí :'i'

.l

I(ašpar Laclislav

I\4

j

Dotttťtntlvicc člr,

gr,

Dtttitttt ttat,tlzett í1I(' ;'i'

i
'

l'clcll clrrickó slrtl.]crlí :

E-nrail:

1rro clorrtčt_lvťttrí:

^clr.ru
l)otnátttlvice čp. 7
olir. Kolín

stmLr

oiii|dt|IŇrn.Ňiij,t,ii,tínťor:,,1a.,c r_,,
atli zatrríttrrttírttó žticjtrsti s pístrtttn;itit

;fi'.iiil

zciťit,oc[ttěnítlt at 1litragt'alilr,Ýltt zttčtlínto tltožttÓttl

rralrlóc[rrrrtí. 1rt,ostuclor,átlí si a př,ípaclrrórrr 1l<lřízcrrí l<rlllií z 1lro.jcl<írlv'é cltlltLttttetllttcc. lttctti.ic zcic
rtvcclctret v trré žáclosti. Dále tírtrto. žridárrr o.jtrru3trtl t,lsttb1," lilrr-t,á tttto žáclost z.atrlítla. S olrlccleIrr
Ira ptlclivtttlsti..icž sc l<cllctn toltclttl příllaclrr clč.ií,
př.adměť:|, 'l'íIttto žťrcldrni otlbor i,ýstavir1,
o r,),ltlecláttí složlty
síavcbtrí úřacl t,
o t,et,italizaci lybrríl<a l, obei l)otttiitttlvicc. l<tcrir sc 1rror,ťtclčIit l, t,tlcc 2011-20l2, |i t'llrleclcnr
rra prclbílritiícířízcrrí cililcclrtč nrclitrtačliilto 1:otrulrí v o|rci l,)tltrtťtnirvic,c. l<tcré.ic vyústětro

-

Kolíně

'['ato rcvitttlizace tlrťt
1lříntoLt strur'Íslost
li řízcnío 1rtll,ttlcttí stavcb tra pozctrlcíclt l)ontťlnt;r,icc 73l34. žaLlatel: l.rrl<ilš Ktltrýr,lta a'l'ct'cza
Konýt,ltor,á č.i,: MtJI(()LIN/7tt(l01l2a-IIar,. ztt.:S[.l 2ll55/20i9, Drile žaclatcl: lrrg,Ctilacl Krrčot'

cltl Raclor,csrricki,htr potolia..jaltcl

i zclc

ttl,ťtclčnÝ r},Lrrrílt.

l(ačtrtol,,ti poz.enteli 7:i/34" l)ottriitrovicc. č.i.: li4tJI(OLIN/SLj 99B12/1t) - Nor'.
zrr.; S[.J 208tl3/20l9 it z, clťtvoc{rr.iiž 1roi,olctré starr,[r), tta 1)ozetttliut [,)crtttítttovicc 7315],
ftrtti složI<,tt si tínrto žiicliirrl 1rt,clstttclovat a 1ropřílrirclč si z rrí 1roříclit [iollic c{oliun]clltťi s trlrIeclcttr
na 1rt,cltlíhttiícířízcní.ltclc tltťttti r,clltó iroclrybrro.sii llrl l1csllall]lost úřec'lriíltťjltteří 1trcri,ťtclěli lnísttti
šctřcrrí c]rre 21,9,2()2()r, !),04lroclin v olrci I)ontiitrovice ir řcšíterrto případ,
DoDlnčnínil žád0§f Nlč§t§l(óh0 tiř.ildu KOIí! Č,l.: NlLlKo[.IN/I(LÍ l0{1,12120 - i(tl.§1

a Aluna

§rrisovir zn.: J!t] 220(11/2020 zc dric 29.9,2()20.
'l'ttto.stavlrtr trylit l,čřerrá zaltťrzl<a ze státrríclr
1lettěz a z tiotací l':r,ropsl<é Ltrtic. TLrto star,[rrt

si

.i

i

ncob.lcclrrírval žáctný .soLtkrtrttrttíli

či irrstitrrce

lqtcrá 1ltlcllólrá stittnírtrtt tirierrrství 1ropříllaclč

rróttr Lr Lrl.ajerrí,

'|'íttrto. ž_iitlirnl
o nnltlóc[rrLrtí cltl 1lro.|cl<lor,ó tlolitttllcl]tí.lcc ;1 1,5,iírclřcní clcllčcLrých orgrinťr..jaIio.ic
ttapř. Stavebni ťrřacl. Žir,tltrrí prostřeclí. I)ovoclí I.aLtt:. Stiitrtí 1rtlzctlrltový Úřad.

!}ř,ííonrni nn nlí.stnínr šc_tř,clrí za úř,atlr:

[(r-rlíJrj.

Vocltrprťtvtrí ťrřacl - t(atcř,irra I-1akloi,ťi. DiS. Voctollr,ťti,rlí ťrřacl

li lanlta

N4

ukařo vsliti

Odbor Vý51avLr5,-stttvcLrrtí úřncl llva Flai líčlttlvii
(]ii.: ] q740/202í)
S1,1SOVzt ZN.:23].2

it4

|

22.10,2020
'ru,,",,u,

gt, I(ašrrrtr Litcljslai,

J'cl"clpi.s: ,,..{' d

,*|+

lv{čst:,^ltý ťrr'acl I(o l írr
()c[bclL Živcltrrílrtl prtrstřcclí a zcrtrčclč[str,í

KarItlt,tr rrtirrrěstí 7íl

2,$0 t2 l(olírr t
Zt1cIost o pltls!<},tllutí infbl,tltaclcr

vc stn3,sltt zílli,tlna č. l{}6ll999

lt iníilrnracíni, t,c znčníprrzdč,išíchpřat[pisťl

.Intórto a příi lltcní :'l'

l"r'vale

l(a.špar l,aclislav Mgr.

í)tlnttitttlvice čp. 7

l

tll<r,.

)atLrnt nartrzetl í/] Č ;'i'

'l'clclilrriclió

eD

.spo.icrrí

:

přísfu;ru

$i[t,, o svtrlroclnénr

tr1,1ent:'}

l(tllírl

il,,

lr,.t^k"r",čc".,,ilú

^

I)otttiitttlvicc č1l. 7

]:-rtlail:

l

tlltr. Ktr[ílr

-

l

Odvoltittí: Na lrc1losl<ytrtutí iriíilrrt,lAcc, ze sU,ally úřrrclrr. Ncb5,1o Ltti zaslítno trlzltocittLttí,
arti zatttítlrlttí rrré žáclosti s píscntttýtrt zcli'ivtlclttčrtírtl a 1ritt,agliríbr,ýltl zněttínt o trrožnétrt
lralrlicirrLrtÍ. pl'ostLtdcivitní si a 1rříllaclrtirtr ;roříztirtí ltopií z 1tt,qiclttol,ó ctokltttrcntacc. lttcrár.ic z<le
ttvcclcrrii v rttó žťlclosti,I)álc títtrto. žťrclánl o,il3rérro Dsoby" litcrii tttto žáclost zittitílla. S tl]rlcclenr
tta ptltlivnosti.,|cž sc l<olcttl lt,ilroto případtr tlě.ií,
l'ř'adffiět:'::'í'írrrto žilclánr t:tltlor Životirílro plostřctlí a zcrlrčclčlstr,íi, I(olítl; 1l vyhlccltiní složlty
tr rei,italiztrci rybrríltti t, otrcj Dottríitttlvicc" lilct,ťt su 1rrtll,itclělít v t,oce 201 1-20l2, S olrlcclclrr
rra probíha.iícíříz.crrí tllrlccltrč rlelioLačrriho 1lotrtt[,lí v obci l)trrrriinol,!cc. |ttcró.jc v;,ťtstčno
tlo Rerclclvesrlickólro po1olta..irrlto izclc tti,itclůtiý rl,bníli.'l'atcl t,ct,itirlizacc rnú přítlt,ltr sortvisltrsl
lt řízcrrí<l 1rovolcttí stavc[r na pozcttlcícli Dorrititttlvicc 7-]134. žrrclatcl: l,trl<árš l(orrýr,lia tt'l'ct.cztt
Kotrýr,ltor,ťi č.i.: MtJKOt,tN/7860l/20-I{av. zrr.:S(.i 2l l55i2()l9. Drilc žaclatel: Irrg,Cltiracl t(ačor
a Alcrta l(ačorcrr,ťt 1rozcntck 73l34. Dotltťttlovicc. č.i.: N4LjKO1.1N/SL"l 998l2/lq - Nor,.
ztt.: S(J 208íi:j/20l9 it z. c{ťtt,oclu.již 1rovcllcné stavLr!, tta pclzetttliit f)tttrrťtnovicc 7]]/5 t.
'['trto
s[<lžlttr si títttto žťtclťtrrr1lrtlstt-tclctvat a pollříptrclč si z rrí poříclit ltolric clolttLtitetttů ;,^ oltIecfcrtt
rra 1lroLlílra.iícířízerrí. ltcle ttttittr i,elltó poclr)itrtrtlsti lla llc5^[l,itlllltlst ťrřeclrríltťjlticří provilclěli rtrístnf
šetřcrríclrrc 21.9,2020 r, 9.04ltcrclirt r, oLrci Dtttttántlvice a řcšítcnto připad.
Doplnění n:l žírclost N4ěstskólro ťrř,rrtlu l(rllín Č,l.: IVlUl(()t.,IN/KLj.10_0J2{2u - lt}§
'l'itttl stavbtt

[r1,1a i,čřcnitzltl<tlz)<aze slírlrtíclrpcrrěz a z tltllací I:]r,rtlpsltú tlttic. J'Lrto s[uvblt
neob.jc'tlrtál,al
žácltr}, stlrtl<t,otrrníli či irrstititcu litet,ťt ptlclléhti sttilttínrtt ta.iettlslt,í popřípiltlč
"si

.l i

núnr Ll trttr.ictt í.

'Iítll1o.

žírclťrrrro ttaillclclttLllí clo pro,iclitor,ú tloltrttttelltítcc rt r,i,iitclřetrí clotčcttých or.giiIli).

,jal<o.ic tralrř,.

Stavcbrlí úřacl. Životrrí 1rIrrstřeclí. I)ovoclí l.ir[rc. Stirtrrí 1rtlzcttrlitli,ý

Diíi. Vtlclopriil,trí ťtřacl -

Vtlcltll:t,ilr,trí ťrřacl - I(atcř,inir I.Ialtlor;ir.
Ocl Lltl r V515111i, §1, -5tailelrtt

č,s.: t97 anlza
SI)ls()\/Á ZN.:2j
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Ladislav l(ašpar
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23, Io.2020, 10
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n.cz,
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sezn
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trr,cz

Žádoost o posl<ytnutí infornrace odvotán (,zál<on 1,06/ 1999 Sb. l(ašpar

Ladislav.

oovtÁtrtovlcE
"I

n

l

sTAvEBNluBAD

ost o posl<ytnutí itlformace . ,,,,.;.: ,l,ve sffiýslu zákona zál<on 106/1999 Sb,, o svobodnénr přístupu
fornracím, ve znění pozclějších předpisů. Přlkláclárrr c]vě žádosti podepsané, pro odbor výstavbyní úřad l(olín a odbor životníhoprCIstředí a zetrrědělství l(olítt,
r Laclis|av, Dománovice čp,7, l(olín 28002.

Stavební odvolání.PDF

Životníodvolání.PDF

Stáhnout všechny přílohy

ť{,

Městský

úrřacl I(o1ítt

Oclbor výstnvby-stavebrrí úřacl
I(arlovo nárrrěstí 78

28012l(olín I

/

svobotlrréllr Př'ÍstuPu
Zártosto poskytnutí in{'orrnrtcc ve smy§{u zálionn č. [0Ó/1999 Sb., o
k iníbnlnacímu ve znění pozrtějších přeclpisů

J

J-rvale bytem:{'

trrótrir a příj rrrerrí :'|'

Dotrránovice čp.7

I(ašpirr LaclisI av lvlgr.

okr. Kolíir

i'
Datrt trr trarozettí/I Č :

fl

Aclresa 1lro clclrttčování ;

Telelbrrické spo.j ení

:

L]onrárrclvice čp,7

E-rriai1:

cikr.](o1íri

přetlmět:+,Tímto žíclánl odbor výstarlby - ,stavebrrí ťlřrul v Kolíně o vYlrleclárrí siožkY
clhlecietrr
rylrrríka v obci Dorrrátrovice" která se provirclěltr v roce 2011-2012, S
je
vYťtstěno
kter'é
","rit-li^ci
na probíJra.iícíiizení cllrleclrrě rnelioračrrílro1rotrrtlrí v "fLrto
9bci Dorrtánovice,
revitaliztrcc má př'Ínrou sottvislost
rybník.
jako
trváclěňý
i zcte
citr Raciovesrrickólro potoka,
LukáŠ l(orrývka et Tereza
k i.ízerrío povoierrí sia.reb ,,,i por.,r,.íclt Dorrrárlovice 73134, žaclate1:
žadatel: lrrg,Ctirael KaČor
i(orrývl<clvi či.: MUI(oLlN/7b601 l2}-ylav,zn.:SLI 2115512(\19, Dále
a Aletta l(ačor.ová pozetrieli 73l34, Dclnrátrovice, ó.i,: MUI(OI-IN/SU 99812lI() - Nov"
73l5L
zn.,, SU 20BB3 l1uď a z clťrvclclir již povolené stavlry tra pozetrrkr.t |)otlránovice
clolir-tnrentťi s o1rlecletrr
Tr_rto složkrr si tínrto žác]ámplostr_rcloll:rt a 1rollřílratiě si z ní pořídit kcrPie
rrrístrrí
rra probílrajícířízerrí. kcle rrrrirrr vell<é 1:oclrýbnosti 1,1a llestral1llost Úř'eclníi<ťr kteří Pťováclěli
šetŤenícine 21 ,9.2020 v 9.04 lroclin v obci Dotnánovice a řeŠítentoPříPacl.
Př,ítonrni na lní§luírn šctřcní zrt úlřrrtly Kolíni
Vocloprávrrí úřacl - IGteřina Flaklor,á, l)iS
Voclopr,ávní irřacl - ing. 13larrlta Mrrl<ař,ovskai
O cllrol, V ýsta vby- stavebir

í ťrřaci Ev a

FI av

lí

čl<ov á

čs.: t 914012020
SPISovÁ ,ZNj231.2

M;lr. I(ašpal Lacl isltrv

Datttnr: 22,9,2020
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