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- stavba garáže a pergoly při RD čp.48 v obci Dománovice
- pozemky st.parc.č. 55 a parc.č, 62110 v katastrálním území Dománovice

Oznámení
o zahájení společného územního a stavebníh o řizení, nařízení veřejného ústního jednání k projednání

žádosti a pozvání na veřejné ústníjednání

Dne 12.05,2022 podal Martin Jaborský, I, ohaře 151, 281 30 ohaře (dále jen ,,stavebník") žádost
o vydání spoleěného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen ,,společné povolení") pro stavbu:
garáže a pergoly na pozemcích st.parc.č. 55 a parc.ě . 62110 v k.tl. Dománovice.
Dnem podání žádostí bylo zahájeno spoleěné územní a stavební řízení (dále jen ,,společné řízení") ve výše
uvedené věci.

Stavební záměr obsahuje:
Z urbanistického hlediska se jedná o tradiění stavby vhodné do vesnické zástavby. Garážje půdorysně tvaru
obdélníka o rozměrech 6,92 m x 4,47 m, výšky + 2,980 m, s pultovou střechou o sklonu 5", pergola je
půdorysně tvaru obdélníka o rozměrech 8,04 mx2,92 m, výšky + 2,720 m, s pultovou střechou o sklonu 5".
Stavby jsou založeny na základových betonových pasech a podkladním betonu tl. 100 mm. Garáž bude
zhotovena z tvárnic PORFIX, pergola z dřevěných prvků. Střechy objektů jsou navrženy jako vaznicová
dřevěná konstrukce s plechovou krytinou (trapézový plech). Zpevněné plochy jsou navrženy ze zámkové
dlažby.

umístěnístaveb:
Stavba garáže bude umístěna k severní straně stávající garáži na pozemcích st.parc.č. 55 a parc.č. 62110.
Pergola bude umístěna k západní straně stávající garáže na pozemku parc.č. 62110. všechny pozemky se
nacházejí v katastrálním území Dománovice,

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"), oznamuje v souladu s § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájenl společného řízení
známým účastníkům řízen1, veřejnostia dotčeným orgánům a souěasně nařizuje, v souladu s ustanovením §
94m odst. 1 stavebního zákona, k projednání žádosti veřejné ústníjednání na den

28. července 2022 (čtvrtek) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Učastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební
úřad, úřednídny: Pondělí a středa 8:00-17:00, ostatní dny po telefonické dohodě).
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Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky úěastníků řizení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim v souladu s § 94n odst. 1 stavebního
zákona nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o ktených bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se v souladu s ustanovením §94n odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky
proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záméru
nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné
právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k
ochraně zájmú obce a zálmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního
předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem
dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které
nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. tJěastník řízení ve svých námitkách uvede skuteěnosti, které
zaklád{í jeho postavení jako účastníka řizeni, a důvody podání námitek.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předložíjeho zástupce písemnou plnou moc.

Pověřený zaměstnanec stavebního rjřadu je v souladu s § 172 odst, 1 stavebního zákona oprávněn při
plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků, při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo při opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.

uĚsrsrcý uŘno
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Josef Novotný, v.r.
referent
oprávněná úřední osoba
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účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
Martin Jaborský, Ohaře 151,281 30 Ohaře
Obec Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, mjaat55
ČeZ Olstrlbuce, a. s,, Teplická 874t8, Děčín lV-Podmokly, 4o5 02 Děčín 2, DS: PO, v9Suqfy

Dotčené orgánv:
Zastupitelstvo obce Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolln 2
Městský úřad Kolín, odbor investic a územního plánování, Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín l
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, Kolín 1,280 12 Kolín
Obecní úřad Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolln2

Veřeinost veřejnou vyh láškou

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 30 dnú a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 30. den je posledním dnem
oznámení.

otisk úředního razítka
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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.

Datum vyvěšení:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

Datum sejmutí:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:
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