
Městský úřad Kolín
Odbor výstavby - stavební úřad
Karlovo náměstí 78,28012 Kolín l, e-podatelna: posta@mukolin.cz
tel.: +420 321 748 231, fax: +42O 321 72O g11, e-mail: úavebni.urad@mukolin.cz
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Žadatel:
Ctirad Kačor, r
Soudní 554
760 01 Zlín 1

Alena Kačorouá,I
Kutnohorská 47
Kolín lV
280 02 Kolín 2

oba jednající v zastoupení
lllu. glll l t§UrlĚl I
Na Dlouhé vodě 409
sendražice
280 02 Kolín 2

Našečj.: MUKOLIN/SIJ48719t2}-Hav
Naše zn.: SU 20883/2019

Počet listů: 3
Příloh/listů: 0

Vyřizuje: Eva Havlíčková
Telefon: 321 748 252
E-mail: eva.havlickova@mukolin.cz

Datum: 11.05.2020

pozemek parc.č. 73134v katastrálním území Dománovice- rodinný dŮm vČetně zastřešené terasy a vchodu, garáže, tepelného čerpadta, bezodtokovou
odPadní jímkou, deštbvou jímkou sé vsakovac'm- tělesem, zpevněnýcň p|och a oplocení
s vjezdovými vraty a vchodovýmivrátky

Vyrozumění o pokračování v řízení
Seznámení s podklady řízení před vydáním rozhodnutí

Dne 03.10.2019 oodali lng. Ctirad Kačor, I, Soudní 554, 760 01 Zlin 1a Alena Kačorová,
tT,;Kutnohorsk á 'al, 

Kolín lV, 28O 02 Kol'|n 2, zastoupeni na základě plné moci lng, Jiří Fischer,rca 10247912, Na Dlouhé vodě 409, Sendražice, 28O 02 Kolin 2 (dále jen ,,stávebník"), žá-dost o uyáaňi
sPoleěného ÚzemnÍhoa stavebního povoleni (dále jen,,společné povbtenl,i pró stavbu: róoinny dům vletně
zastřeŠené terasY a vchodu, garáže, tepelného ěerpadlá, bezodtokové odpáciní jímky 18 m., ae'stóvé ;imŘý a
m3 se vsakovacím !e!99em, zpevněných p|9c_h a oplocení s vjezdovymi vratý a vchodovými 'vrát'ky,
na pozemku parc.č. 73134 v katastrálním územl Dománovice.

R^ozhodnutím Krajského rlřadu Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu ze dne
26.3.2020 spisová zn SZ 018257l202o/KUsK t]sŘlop č.i. o47gl4t2oŽolrusx, právní moc dne 2,4.2o2o,
bYlo zruŠeno rozhodnutí zdejšího stavebního úřadu č.j.MÚKoLlN/sU 99812/1g-Nbv zn, sU 20883/2O19 ze
dne 16.12,2019, kteným byla výše uvedená stavby povólena a věc byla vrácena k novému projednání,

Městský Úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavebnírjřad příslušný dle ustanovení§ ,13 odst. 1

PÍsm. c) zákona Č, 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném zněn-í (dále jen
:9Y:9l]_r?!o.n"), v Ptalnýln znění (dále jen"stavební zákon"), v souladu s ustanovéním § 65 odst. Ž zákóna
Č, 5_00i2004 Sb. sPrávní řád, vyrozumívá účastníky řizeni o'pokračování řízení. K novéňru projednání věci
souČasně v souladu s ustanovením § 94m odst. 1 siavebního lákona nařizuje veřejné rjstní jednání na

pátek dne 19.6.2020 v 9:00 hodin

se schůzkou na místě stavby, tj. před pozemkem p.ě.73t34 k,tj. Dománovice.
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JelikoŽ bYlY v dané věci shromážděny všechny podklady pro vydání nového rozhodnutí na výše uvedenoustavbu, stavební Úřad současně dává v soulaóu's ustaňovenim 5 ao odstavec a zákona č. 500/2oo4 sb.,sPrávnÍ řád, v Platném znění (dále jen "správní řád") rlčastníkřm rlzeni móinóri, 
"ov 

se před vydánímrozhodnutív Předmětné věci vYjádřilik poOtitaOům rozhodnutíá určuje k tomu v souládu ó ustánoveni,n § ánodstavec 1 správního řádu lhůtu do 19.6.2020.

D.o podklad9 pro rozhodnutí mohou Účastníci řízení nahlédnout ve lhůtě shora uvedené v kancelářiMěstského rjřadu KolÍn, odbor výstavby - stavební úřad, rjřední dny: Pondělí 8:00 - 17:OO, Středa 8:0O _
17:00, ostatní dny po předchozí telefonióké dohodě.

otisk úředního razítka
MĚsTsKr úŘno

odbor uýstavby
stavební úřad

KoLÍN
4.o2

Eva Havlíčková, v.r,
vedoucí oddělení stavebního úřadu
odbor výstavby - stavební úřad
oprávněná úřední osoba

Za správnosŤqňmvení
Věra Lapšansk§ u
úřední osoba

Rozdělovník:
účastníciřlzení
JiříFischer, Na Dlouhé vodě 409, Sendražice, 28o 02 Kolín 2
Stefan Jonáš, Dománovice 39, 28O 02 Kolín 2
Ladislav Kašpar, Dománovice 7 , 28O 02 Kolín 2
Datová schránka:

9!9.^?9Tánovice, Dománovice 9, 28O 02 Kolín 2, DS: OVM, mjaat5S
CEZ Distribuce, a. s., Teplická 874t8, Děčín lV-Podmokly, lois ďz Děčín 2, DS: po, v95uqfy

Dotčené oroánv
Městský Úřad Kolín, odbor investic a rjzemního plánování, Karlovo náměstí 78,28o 12 Kolín l
Městský Úřad Kolín, od.borživotního prostředí a'zemědělsiví, Karlovo náměstí 78, Kolín l, 280 12 Kolín
Obecní rlřad Dománovice, Dománovice 9, 28O 02 Kol]n 2
Zastupitelstvo obce Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolin 2
Datová schránka:

Ít?js_!á |'Ygienická stanice StředoČeského kraje r]zemní pracoviště v Kolíně, Karlovo náměstí 45, Kolín l,280 02 Kolín 2, DS: OVM, hhcai8e

Na vědomí
Ctirad Kačor, Kutnohorská 47, Kolín lV, 28O 02 Kolín 2
Alena Kačorová, Kutnohorská 47, Kolín lV, 28O02 Kolín 2

veřeinost veřeinou vvhláškou
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu í5 dnú a současně zveřejněn způsobem
umoŽňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25odst.2 správního řádu, ,t5. den je póslednim dnem
oznámení.

/o.s^ Datum sejmutí:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Městský úřad Kolín, oddělení hospodářské správy, Obecní r]řad Dománovice, vyvěsí toto oznámení na
Úřední desce a zároveň zveřejní na internetových stránkách MětJ Kolín a obce Dománovice, jeho vyvěšení
a sejmutÍ potvrdí. Po stanovené lhůtě zašle potvrzené rozhodnutí na stavební úřad,

Městshý úřad Kolín 513 zn. : MUKOLIN/SU 487 l9l20-Hav


