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         VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 

ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

Městský úřad Mnichovice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle §13  odst. 1 písm. d) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a 
§ 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 
30.6.2015 podal 

Ing. Jiří Dvořák, nar. 22.3.1984, nám. U kaple  85, 251 65  Zvánovice 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6  

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 
Přístavba rodinného domu  čp. 85 

 
 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 42/2 v katastrálním území Zvánovice. 

 

Stavba obsahuje: 

- Přístavbu rodinného domu o zastavěné ploše 60m2 a max. výšce v hřebeni stavby 6m. Přístavba bude 
funkčně propojena se stávajícím rodinným domem č.p. 85. Připojení na technické sítě zůstává 
stávající. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu se situací umístění, která je nedílnou součástí předložené projektové 
dokumentace, která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, 
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic 
pozemku 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Pavel Staňa,  ČKAIT 
0010841; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, prováděcí firmu a osobu 
stavbyvedoucího. 

4. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 
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- závěrečná kontrolní prohlídka 

6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 

7. Stavebník zabrání vstupu nepovolaných osob na staveniště. 

8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky o požadavcích na stavby a na ně navazující 
ustanovení českých technických norem. 

9. Při provádění stavby je třeba dbát o ochranu života a zdraví osob na staveništi a ochranu životního 
prostředí.  

10. Před zahájením výkopových prací je investor povinen zajistit potřebná výkopová povolení a vytyčení 
veškerých stávajících podzemních inženýrských sítí a vedení, které budou respektovány včetně jejich 
ochranných pásem a budou dodrženy podmínky jejich správců. 

11. Při realizaci stavby musí být splněny požadavky na provádění staveb §160.č.183/2006 Sb.(stavebního 
zákona), nesmí být znečišťována komunikace a musí být zajištěna bezpečnost silničního provozu. 
V případě používání a poškození komunikace při výstavbě je stavebník povinen uvést ji do 
původního stavu na vlastní náklady. 

12. Stavebník je povinen dodržovat podmínky vyplývající z § 152 §154 a stavbyvedoucí pak povinnost 
vyplývající z §153 stavebního zákona. Dle § 157 stavebního zákona musí být veden stavební deník 
případně jednoduchý záznam o stavbě. Pokud by tyto povinnosti nebyly dodržovány, vystavuje se 
stavebník i provádějící firma možnosti postihu dle § 178 stavebního zákona. 

13. Neupotřebitelný materiál vzniklý při stavbě bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech 
185/2001 Sb. – doklady o likvidaci budou předloženy společně s oznámením užívání stavby. Při 
stavbě je nutno respektovat zákon 114/92 o ochraně přírody a krajiny a zákon 20/1987 o státní 
památkové péči. 

14. Výkopy budou zajištěny a označeny proti pádu osob do výkopu, při snížení viditelnosti budou 
osvětleny.  

15. Vody dešťové musí být likvidovány na vlastním pozemku. 

16. Stavebník zabrání vstupu nepovolaných osob na staveniště. 

17. Po ukončení prací budou všechny terénní výkopy dány do původního stavu. 

18. Nutno dodržet protiradonová opatření. 

19. Budou dodržována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, která 
stanoví požadavky na provádění staveb. 

20. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

21. Po ukončení prací je stavebník povinen oznámit SÚ záměr s užíváním stavby nejméně 30 dnů 
předem.  

22. Stavebník zajistí dle §119 SZ, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny 
zkoušky předepsané zvláštními předpisy. Doklady o provedených zkouškách, smlouvy se správci 
veřejné technické infrastruktury a doklad o likvidaci odpadů stavebník doloží k závěrečné kontrolní 
prohlídce. 

 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Ing. Jiří Dvořák, nar. 22.3.1984, nám. U kaple  85, 251 65  Zvánovice 
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Odůvodnění: 

Dne 30.6.2015 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního 
zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu. 

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným 
orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání  na 1.8.2015, o jehož výsledku 
byl sepsán protokol. Do doby konání ústního jednání účastníci řízení neuplatnili žádné námitky ani 
připomínky 

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost 
z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným 
požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky 
na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

Stanoviska sdělili: 

- Obec Zvánovice 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Obec Zvánovice, Ing. Marie Dvořáková, Martin Pác, Jaroslav Pác, Pavla Pácová, Ing. Karel Tuček 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Nebyly uplatněny 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke  Krajskému úřadu 
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, 
případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním 
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené 
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 
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Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí 
být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže 
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
 

Ing. Táňa Vladyková 
vedoucí stavebního úřadu 

  
 
 

 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 1500,- Kč byl zaplacen. 
 
 

 

Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Ing. Jiří Dvořák, nám. U kaple  85, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Obec Zvánovice, IDDS: c2jakzm 
Ing. Marie Dvořáková, Jiřího Franka č.p. 1732, 256 01  Benešov u Prahy 
Martin Pác, U Kaple č.p. 17, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Jaroslav Pác, U Kaple č.p. 167, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Pavla Pácová, U Kaple č.p. 167, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Ing. Karel Tuček, Kloboukova č.p. 2195/8, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 
 
ostatní účastníci veřejnou vyhláškou 
  
dotčené správní úřady 
MěÚ Říčany, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, IDDS: skjbfwd 
MěÚ Říčany, životní prostředí, IDDS: skjbfwd 
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