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Informace o p]:t]běhu odvolacího řízení

Krajský Úřad StředoČeskéhokraje, odbor územníhoplánování a stavebního řádu (dále jen
,,odvolací
sPrávní orgán"), obdrŽel dne 15.12,2020 předaný spis s odvoláním proti rozhodnutí čj. MUKOLIN/SU
104I25/19-Hav zn, SU 2II55l2019 ze dne 8,70.2020, které vydal Městský úřad Kolín, odbor
výstavby _
stavební úřad (dále jen ,,stavební úřad''),

Stavební Úřad svým rozhodnutím vydal spoleěné povolení pro stavbu: rodinný dům včetně terasy,
bezodtokové jímkY 18 m3, dešťovéjímky 5 m3 se vsakovacím tělesem, zpevněných ploch
a oplocení
s vjezdovými vrátkY (dále jen ,,stavba"), na pozemkll paťc, č, 73l4g v katastráln ím územíDománovice,
v souladu se závazným stanoviskem dotČeného orgánu o ochraně přír,ody a krajiny Městského
úřadu Kolín,
odboru Životního prostředí a zernědělsťví Čj, MUKOLIN()ZPZ í02624lIg-Ch ze dne 16,10.201ga
vyjádřením
Městského Úřadu Kolín, odbor Životního prostředí a zemědělství,

čj. MUKoLINloZpZ95439lI9_Tv ze

ďne

4,10.2019.

Proti tomuto rozhodnutí dne I0,11,ZOZ0 podal Mgr, Ladislav Kašpar, Dománovice 7,2B0 02
Dománovice (dále jen ,,odvolatel") odvolání, zjehož obsahu je zřejmé, že směřuje proti
citovaným
stanoviskŮm, Odvolání bylo stavebním úřadem postoupeno Klajskému úřadu Středoěeského kraje,
odboru
územního plánování a stavebního řádu, jako odvolacímu správnímu orgánu.

Na Podkladě shora uvedených skuteěností proto odvolací správní orgán v souladu s ustanovením 149
§
odst, 5 sPrávního řádu odvolání spolu se stanovisky, s vyjádřením správního orgánu prvního stupně postoupil
sPrávnímu orgánu nadřízenému správnímu orgánu příslušnémuk vydání závazného stanoviska (Krajskému
Úřadu StředoČeského kraje, odboru životníhoprostředí), ktery požádal o povtrzení nebo ztněnu
předmětných
stanovisek,
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Po dobu vyíizování věci nadřízeným správním orgánem správního orgánu, kteryje příslušný kvydáni
závazného stanoviska, lhůta pro vydání rozhodnutí neběží.

arc,{kyí"a
odborn/referbnt

Rozhodnutí se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena nejméně po 15 dnŮ
na úr'edních deskách následujících úřadů:

-

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská č. p.

1

1,

Praha S-Smíchov,

1,50

21 Praha 52I

Obecní úřad Dománovice, Dornánovice ě.p. 9, 280 02 Kolín 2
Městský úřad Kolín, Karlovo náměstí ě.p. 78, Kolín I, 280 02 Kolín 2

Právní účinkymá výhradně doručeníveřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední des\y Krajského Úřadu
Středočeského kraje.

Vyvěšenodne:

4o, Z. ,,0oý/

Sejmuto dne:

úěastníci řízení (dodejky)

Lukáš Kon;ývka, Polepy č.p. 86, 280 02 Kolín 2

Jiří Fischer, Na Dlouhé vodě ě.p. 409, Sendražice,280 02 Kolin2
TerezaKon;ývková, Dománovice ě.p. 54,280 02 Kolín 2
ŠtefanJonáš, Dománovice ě.p. 39, 280 02

Kolin2

Mgr. Ladislav Kašpar, Dománovice é,p.7,280 02 Kolín 2
Obec Dománovice, Dománovice ě.p. 9, 280 02 Kolín 2

čpz nistribuce,

a. s.,

Teplická č.p, 874/8, DěčínlV_podmokly,405 02 Dééin2

ostatní

Měú Kolín, odbor výstavby

Co: spis

KÚ

- stavební úřad, I(arlovo náměstí ě.p. 78,

Kolín I, 280 02 Kolín 2

