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Městský úřad Kolín 
Odbor výstavby – stavební úřad 
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz 
tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz 
sídlo odboru: Zámecká 160, Kolín I 

 

Žadatel: Naše čj.: MUKOLIN/SU 78601/20-Hav 
Lukáš Konývka, 19.01.1987  
Polepy  86  
280 02  Kolín 2 
 
Tereza Konývková, 22.08.1985  
Dománovice  54  
280 02  Kolín 2 
 
Oba jednající v zastoupení 
 Ing. Jiří Fischer, 24.10.1957  
Na Dlouhé vodě  409  
Sendražice  
280 02  Kolín 2 

Naše zn.: SU 21155/2019 
  
Počet listů: 3 
Příloh/listů: 0 
  
Vyřizuje: Eva Havlíčková 
Telefon: 321 748 252 
E-mail: eva.havlickova@mukolin.cz 
  
Datum: 23.07.2020 

 
 

pozemek p.č. 73/49 v katastrálním území Dománovice 
- rodinný dům včetně terasy, bezodtokové odpadní jímky 18 m

3
, dešťové jímky 5 m

3
 se vsakovacím 

tělesem, zpevněných ploch a oplocení s vjezdovými vraty a vchodovými vrátky 
 
 

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

 
Dne 15.10.2019 podali Lukáš Konývka, 19.01.1987, Polepy  86, 280 02  Kolín 2 a Tereza Konývková, 
22.08.1985, Dománovice  54, 280 02  Kolín 2, zastoupeni na základě plné moci Ing. Jiří Fischer, IČO 
10247912, Na Dlouhé vodě 409, Sendražice, 280 02  Kolín 2 (dále jen „stavebník“), žádost o vydání 
společného územního a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) pro stavbu: rodinný dům včetně 
terasy, bezodtokové odpadní jímky 18 m

3
, dešťové jímky 5 m

3
 se vsakovacím tělesem, zpevněných ploch  

a oplocení s vjezdovými vraty a vchodovými vrátky, na pozemku parc.č. 73/49 v katastrálním území 
Dománovice. 
 
Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu ze dne 
21.5.2020 spisová zn SZ 066401/2020/KUSK ÚSŘ/AB č.j. 069915/2020/KUSK, právní moc dne 3.6.2020, 
bylo zrušeno rozhodnutí zdejšího stavebního úřadu č.j.MUKOLIN/SU 104125/19-Nov zn. SU 21155/2019 
ze dne 15.1.2020, kterým byla výše uvedená stavby povolena a věc byla vrácena k novému projednání.  
 
Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad opatřením č.j. MUKOLIN/SU 66620/2020-Hav ze dne 
18.6.2020 vyrozuměl účastníky řízení a dotčené orgány o pokračování v řízení a nařídil veřejné ústní 
jednání. Na základě sdělení p. Ladislava Kašpara, při nahlížení do spisu dne 22.7.2020, stavební úřad zjisti l, 
že písemnost nebyla p.Kašparovi řádně doručena a tím byla porušena rovnost práv účastníků řízení. 
S ohledem na tuto skutečnost stavební úřad ruší ústní jednání nařízené na úterý dne 28.7.2020.   
 
Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen 
"stavební zákon"), v platném znění (dále jen"stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 65 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb. správní řád, vyrozumívá účastníky řízení o pokračování řízení. K novému projednání věci 
současně v souladu s ustanovením § 94m odst. 1 stavebního zákona nařizuje veřejné ústní jednání na  

úterý dne 1. září 2020 v 9:00 hodin 
se schůzkou na místě stavby, tj. před pozemkem p.č. 73/49 k.ú. Dománovice.  
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Jelikož  byly v dané věci shromážděny všechny podklady pro vydání nového rozhodnutí na výše uvedenou 
stavbu, stavební úřad současně dává v souladu s ustanovením § 36 odstavec 3 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád") účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním 
rozhodnutí v předmětné věci vyjádřili k podkladům rozhodnutí a určuje k tomu v souladu s ustanovením § 39 
odstavec 1 správního řádu lhůtu do 1.9.2020. 
 

Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout ve lhůtě shora uvedené v kanceláři 
Městského úřadu Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, úřední dny: Pondělí 8:00 - 17:00,  Středa 8:00 - 
17:00, ostatní dny po předchozí telefonické dohodě. 
 
 
 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
Eva Havlíčková, v.r.  
vedoucí oddělení stavebního úřadu  
odbor výstavby – stavební úřad  
oprávněná úřední osoba 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení  
Jiří Fischer, Na Dlouhé vodě 409, Sendražice, 280 02 Kolín 2 
Štefan Jonáš, Dománovice  39, 280 02 Kolín 2 
Ladislav Kašpar, Dománovice  7, 280 02 Kolín 2 
Datová schránka:  
Obec Dománovice, Dománovice  9, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, mjaat55 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická  874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy 
 
Dotčené orgány  
Městský úřad Kolín, odbor investic a územního plánování, Karlovo náměstí  78, 280 12 Kolín I 
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí  78, Kolín I, 280 12 Kolín 
Obecní úřad Dománovice, Dománovice  9, 280 02 Kolín 2 
Zastupitelstvo obce Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolín 2 
Datová schránka:  
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje územní pracoviště v Kolíně, Karlovo náměstí  45, Kolín I, 
280 02 Kolín 2, DS: OVM, hhcai8e 
 
Na vědomí 
Lukáš Konývka, Polepy  86, 280 02 Kolín 2 
Tereza Konývková, Dománovice  54, 280 02 Kolín 2 
 
Veřejnost  veřejnou vyhláškou 
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem 
oznámení. 
 
 
Datum vyvěšení: .............................................              Datum sejmutí: .......................................... 
 
 
.........................................................................   .................................................................. 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení   Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko:       Razítko: 
 
 
Městský úřad Kolín, oddělení hospodářské správy, Obecní úřad Dománovice, vyvěsí toto oznámení na 
úřední desce a zároveň zveřejní na internetových stránkách MěÚ Kolín a Obce Dománovice, jeho vyvěšení 
a sejmutí potvrdí. Po stanovené lhůtě zašle potvrzené rozhodnutí na stavební úřad. 
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