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ROZHODNUTÍ 

DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY 

 

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"), přezkoumal podle § 129 odst. 2 a 3 a § 111 až 114 stavebního zákona žádost 
o dodatečné povolení stavby, kterou dne 22.9.2014 podala 

Martina Majerčíková, nar. 28.7.1980, Katovická č.p. 407/12, 181 00  Praha 

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

 

I. Vydává podle § 129 odst. 2 a 3 a § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 
přístavba, nástavba a stavební úpravy stávající rekreační chaty 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 646/3, st. 331 v katastrálním území Zvánovice, kterým stavbu 
dodatečně povoluje. 

 

K dnešnímu dni je stavba  (přístavba a nástavba)  rozestavěna  v rozsahu  hrubé stavby. Je proveden krov 
zakrytý izolační folií. Půdorys původní stavby  nebyl dosud pracemi dotčen.  

 

II. Stanoví podmínky pro dokončení stavby: 

1. Stavba bude upravena a dokončena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval  Bártík Martin 
ČKAIT  0101854; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního 
úřadu. 

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

- před ohlášením užívání stavby 

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

4. Stavba bude dokončena  svépomocí, provádění stavby bude sledovat stavební dozor:  Bártík Martin 

5. 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. 

6. Stavebník zabrání vstupu nepovolaných osob na staveniště. 

7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009Sb., o požadavcích na stavby a na ně 
navazující ustanovení českých technických norem. 

8. Stávající žumpy o objemu 2,4m3 bude vyčerpána, vyčištěna a následně bude  ve vnitřní části 
provedena izolace  z PVC folie a to z důvodu zajištění nepropustnosti  žumpy.  Ta bude  pravidelně 
vyvážena a doklady o  vývozu budou uschovány a na případnou žádost stavebního úřadu předloženy. 
Protokol o provedené  kontrole těsnosti žumpy bude předložen při ohlášení užívání stavby. 
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9. Při provádění stavby je třeba dbát o ochranu života a zdraví osob na staveništi a ochranu životního 

prostředí.  

10. Při realizaci stavby musí být splněny požadavky na provádění staveb §160 zák. č.183/2006 
Sb.(stavebního zákona 

11. 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. 

12. Vody dešťové musí být likvidovány na vlastním pozemku. 

13. Stavebník zabrání vstupu nepovolaných osob na staveniště. 

14. Pozemek určený k plnění funkcí lesa nebude sloužit jako deponie zeminy, složiště materiálu nebo 
jako skládka odpadu nebo k umístění provizorních staveb.  

15. Nedojde k poškození v nadzemní  ani kořenové části okolního porostu.  

16. V průběhu stavby bude vedena dodavatelem díla evidence odpadů dle zák.č. 185/2001 Sb.o odpadech 
a vyhl. MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění tak, aby byla 
kdykoliv přístupná kontrolním orgánům a to včetně dokladů. Doklady o nezávadném zneškodnění 
všech při stavbě (při bouracích pracích) vzniklých odpadů budou přeloženy k ohlášení užívání.  

17. Stavebník zajistí dle §119 SZ, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny 
zkoušky předepsané zvláštními předpisy.  

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

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

  
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Martina Majerčíková, nar. 28.7.1980, Katovická č.p. 407/12, 181 00  Praha 

 

Odůvodnění: 

Stavebník požádal dne 22.9.2014  podle § 129 odst. 2 stavebního zákona o dodatečné povolení stavby a 
předložil podklady jako k žádosti o stavební povolení. Vzhledem k tomu, že stavebník předložil podklady 
ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení, stavební úřad vedl řízení o podané žádosti. 

Stavební úřad oznámil zahájení řízení o dodatečném povolení stavby známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 7.11.2014, o jehož 
výsledku byl sepsán protokol.  

Stavební úřad v provedeném řízení o dodatečném povolení stavby přezkoumal předloženou žádost z 
hledisek uvedených v § 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. Stavebník prokázal, že stavba není v rozporu 
s ustanoveními § 129 odst. 3 stavebního zákona a proto ji lze dodatečně povolit. 

 
Stanoviska sdělili: 
- Souhrnné vyjádření MěÚ Říčany, odboru ŽP ze dne 2.9.2014  č.j.  117145/2014- MURI/OŽP - 00354 
- Závazné stanovisko MěÚ Říčany, odbor ŽP ze dne 24.9.2014 č.j. 121501/2014-MURI/OŽP – 00081 
 

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. 
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Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
Jana Jurdová, Zdeněk Jurda, Alena Šneberková, Danuše Borovičková, Obec Zvánovice 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemku p.č. 552/26 k.ú. Zvánovice  ( dědicové po 
zemřelém vlastníku, kterým byl Ing. Zdeněk Studený, Viklefova č.p. 1928/2, 130 00  Praha 3-Žižkov) 
 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Účastnice řízení, paní  Šneberková  Alena, vznesla při  místním šetření  připomínky týkající se 
požadavku na dokončení stavby dle předložené projektové dokumentace a  požadavku na stavebně 
technickou úpravu žumpy  tak,  aby  odpovídala požadavkům vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby a po jejím dokončení byla pravidelně vyvážena v souladu 
s požadavky zák.č. 185/2001Sb.,  

- K tomuto stavební úřad uvádí:  první požadavek byl splněn podmínkou č. 1 vydaného rozhodnutí, 
druhý požadavek byl splněn podmínkou č. 8 vydaného rozhodnutí. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se  s předloženými podklady seznámili  a  nevznesli  nesouhlas.  

 

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 dni nabytí právní moci dodatečného povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 
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. 

Ve stavebních pracích nesmí být pokračováno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Po nabytí 
právní moci stavební úřad zastaví řízeni o nařízení odstranění stavby. 
 
 
 
 

Bc. Pátková Stanislava, v.r. 
 otisk úředního razítka     Oprávněná úřední osoba - referent stavebního úřadu 

  
 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích: 
- pol.č. 17 odst. 1 písm. a) …   1000,-Kč 
- pol.č. 18 odst. 1 písm. a)  v souladu s požadavky  pozn.č. 2  … 2.500,-Kč              byl uhrazen. 
 
 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Martina Majerčíková, Katovická č.p. 407/12, Praha 8-Bohnice, 181 00  Praha 81 
 
Jana Jurdová, Českobrodská č.p. 220/65, 190 00  Praha 9-Hrdlořezy 
Zdeněk Jurda, Bajkonurská č.p. 736/4, Praha 4-Háje, 149 00  Praha 415 
Alena Šneberková, Bítovská č.p. 1226/7, 140 00  Praha 4-Michle 
Danuše Borovičková, Mirošovická č.p. 268/12, 100 00  Praha 10-Strašnice 
Obec Zvánovice, IDDS: c2jakzm 
  
dotčené správní úřady 
MěÚ Říčany, životní prostředí, IDDS: skjbfwd 
 
 
veřejnou vyhláškou – dle §25 odst. 1 zák.č. 500/2004Sb., Správní řád 
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemku p.č. 552/26 k.ú. Zvánovice  ( dědicové po 
zemřelém vlastníku, kterým byl Ing. Zdeněk Studený, Viklefova č.p. 1928/2, 130 00  Praha 3-Žižkov) 
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