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Vyřizuje:

Bručková l 257 280 935

usven

viz rozdělovník

Iftajský Úřad StředoČeského kraje, odbor územního plánování
a stavebního řádu (dále jen ,,odvolací
sPrávní orgán'), obdrŽel dne 21.í2.2020 předaný spis
s odvoláním proti rozhodnutí č. j. MUK9LIN/5U
l08022l20-Hav SU 20883t2}tg ze dne l2.10,2}20,které
vydal Městský úřad Kolín, odbor výstavby _ stavební
(dále
jen
úřad
,,stavební úřad'').
§tavební Úřad svým rozhodnutím vydal společnépovolení
pro stavbu: rodinný dům věetně zastřešené
terasy a vchodu, garáŽe, tepelného Čerpadla,
bezodtokové jímky 18 m3, dešťovéjímky 5 m3 se vsakovacím
tělesem, zPevněných
Ploch a oPlocení s vjezdovými vfaty a vchodovými vrátky (dále jen
,,§tavba,,), na pozemku
Parc' Č, 73134 v katastrálním Území Dománovice, vsouladu se závaznýmstanoviskem
dotčenéhoorgránu o

ochraně PffrodY

a

krajinY Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí
a zemědělství čj.
MUKOLIN/OZPZ t00325tl,g-Ch ze dne 10.10.2019
a vyjádřením Městského úřadu Kolín, odbor životního
prostředí a zemědělství, čj. MUKoL|NloZPz95439tt9-Tv
ze dne 4.1o.20tg.
Proti tomuto rozhodnutí dne I0J1,2o20 podal Mgr.
Ladislav Kašpar, Dománovice 7, 280 02
Dománovice (dále jen ,,odvolatel") odvolání, jehož
z
obsahu je zíejmé, že směřuje proti citovaným
stanoviskŮm, odvolání bYlo stavebním úřadem
postoupeno Krajskému
územníhoplánování a stavebního řádu, jako odvolacímu
správnímu orgánu.

rlřadu Středočeského kraje, odboru

Na Podkladě shora uvedených skutečnostíproto
odvolací správní orgán v souladu

s ustanovením § 149
odst' 5 sPrávního řádu odvolání sPolu se stanoviskem,
s vyjádřením správního orgánu prvního stupně postoupil
sPrávnímu orgánu nadřízenému sPrávnímu orgánu
příslušnémuk vydání závazného §tanoviska (Krajskému
Úřadu StředoČeského kraje, odboru Životního
prosťedí),ktetý požádal o potvrzení nebo změnu předmětných

stanovisek.
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Po dobu vyÍizování věci nadřízeným správním orgánem správního orgánu, kterýje příslušnýkvydání
závazného stanoviska, lhůta pro vydání rozhodnutí nebéží.

Alena Bručková
odborný referent

Rozhodnutí se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena nejméně po 15 dnů
na úředníchdeskách následujících úřadů:

-

KrajskýúřadStředočeskéhoWaje,Zborovskáč.p,11,PrahaS-Smíchov, 1502;r praba521
Obecní úřad Dománovice, Dománovice č.p. 9, 280 02

Kolín2

Městský úřad Kolín, Karlovo náměstí č.p. 78, Kolín I, 280

02 Kolín2

Právní ÚČinky má výhradně doručeníveřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu
§tředočeského krqie.
Vyvěšeno dne:

I

Jo. ./. /úJr'

Sejmuto dne:

Razítko, podpis:

Obdtží
účastníciřízení(dodejky)
Ing. Ctirad Kačor, Soudní č.p. 554, 760

0l

Zlín l

Jiří Fischer, Na Dlouhé vodě č,p. 409, Sendražice, 280 02
Alena Kačorová, Kutnohorská č,p. 47, Kolín IV, 280
Štefan Jonáš, Dománovice č.p. 39, 28O OZ

Kolín2
OZ Kolín2

KoIínZ

Mgr. Ladislav Kašpar, Dománovice č.p,7,28002

Kolín2

Obec Dománovice, IDDS: mjaat55
sídlo: Dománovice č.p, 9,280 02

ČBZ nistribuce, a.

s.,

KoIín2

IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 814l8, DěčínIV-Podmokly, 405 02

ostatní

MěÚ Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, IDDS: 9kkbs46
sídlo: Karlovo náměstí č.p. 78, Kolín I, Z80 OZ

Co: spis

KÚ

Kolín2

Děčín2

