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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 (dále jen "společné řízení") 
posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 17.2.2020 
podal Radoslav Licehamr, nar. 25.5.1980, Na Kádově č.p. 198, 251 65  Zvánovice (dále jen "žadatel"), 
a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

zahradní domek 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 744/9 (orná půda) v katastrálním území Zvánovice. 

Stavba obsahuje: 

- Zahradní domek – doplňková stavba k rodinnému domu č.p. 198 Zvánovice o půdorysných 
rozměrech 7,77m x 7m umístěný ve vzdálenosti 2,5m od hranice s pozemkem parc.č. 744/8 k.ú. 
Zvánovice a 2,5m od hranice s pozemkem parc.č. 744/1 k.ú. Zvánovice. Jednopodlažní stavba 
zastřešená sedlovou střechou. Výška hřebene střechy 4,97m od úrovně podlahy. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, 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 a sousedních staveb. 

 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Miloslav Licehamr 
ČKAIT 0102222; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

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

a) dokončení stavby 

3. 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. Stavebník zabrání vstupu 
nepovolaných osob na staveniště. 

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o požadavcích na stavby a na ně 
navazující ustanovení českých technických norem. 
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5. Pro nakládání s odpady vyprodukovanými během realizace stavby budou dodržovány povinnosti dle 

platné legislativy v oblasti odpadového hospodářství, tj. zákona o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, v platném znění. Neupotřebitelný materiál vzniklý při stavbě bude likvidován v 
souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. – doklady o likvidaci budou předloženy ve fázi 
dokončení stavby.  

6. Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod a ke zhoršení odtokových 
poměrů na předmětné lokalitě. Pokud bude při provádění stavby zjištěna přítomnost melioračního 
zařízení, budou provedena vhodná opatření k zachování jeho funkce. Dešťové vody z objektu a ze 
zpevněných ploch budou zasakovány na vlastním pozemku. 

7. Při realizaci stavby 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. 

8. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky 
předepsané zvláštními předpisy. Doklady o provedených zkouškách stavebník doloží při kontrolní 
prohlídce ve fázi dokončení stavby. 

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

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Radoslav Licehamr, nar. 25.5.1980, Na Kádově č.p. 198, 251 65  Zvánovice 

 

Odůvodnění: 

Dne 17.2.2020 podal žadatel podal společné oznámení záměru. Společné oznámení nemělo předepsané 
náležitosti, proto stavební úřad usnesením ze dne 28.2.2020 rozhodl, že bude záměr projednán ve 
společném řízení. Společné oznámení se považuje za žádost o vydání společného povolení. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno společné řízení. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr v zastavěném území obce, která nemá územní plán, stavební úřad 
podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení společného řízení známým 
účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání na den 
31.3.2020. V daném termínu měla být uplatněna závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky 
účastníků a připomínky veřejnosti. Vzhledem k nastalé situaci vládou vyhlášeného nouzového stavu 
zrušil stavební úřad pozvání k veřejnému ústnímu jednání, lhůta pro uplatnění námitek, připomínek a 
stanovisek byla ponechána. V předepsané lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky, připomínky ani 
stanoviska. 

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94l stavebního 
zákona, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány. Stavební úřad posoudil a ověřil 
stavební záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním 
nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 
předpisy. Umístění stavby je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a vyhovuje obecným 
požadavkům na využívání území – jedná se o doplňkovou stavbu k rodinnému domu, na zastavěném 
stavebním pozemku. Umístění stavby splňuje požadavky dané vyhláškou 501/2006 Sb. Projektová 
dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal 
důvody, které by bránily povolení záměru. 

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

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Obec Zvánovice, Jiří Šlejtr, Lenka Šlejtrová, Gabriela Jandová, Mgr. Ing. Michaela Češková, PhD., 
Rudolf Hladík, Ing. Jarolím Horáček, Jana Horáčková, Ing. Stanislav Kraupner, MUDr. Jana 
Kraupnerová, Vladan Křivánek, Jindřich Lazar, Ing. Pavla Lazarová, Ing. Jan Piskora, Veronika 
Piskorová, Martin Prosr, Danuše Prosrová, Ing. Jiří Romanovský, Ing. Lenka Romanovská, Libor 
Sehnal, Markéta Sehnalová, Petr Svoboda, Jiří Šlejtr, Lenka Šlejtrová, Arnošt Trpišovský, Vladimír 
Turner, RNDr. Pavel Vaněček, Jitka Vaněčková, Jan Wijnhorst, Ing. Lenka Wijnhorstová, CSc.,  
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Ze strany veřejnosti nebyly uplatněny žádné připomínky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- K žádosti byly doloženy souhlasy těchto účastníků:  

Obec Zvánovice, Jiří Šlejtr, Lenka Šlejtrová, Gabriela Jandová, Rudolf Hladík, Ing. Stanislav 
Kraupner, MUDr. Jana Kraupnerová, Vladan Křivánek, Jindřich Lazar, Ing. Pavla Lazarová, Ing. Jan 
Piskora, Veronika Piskorová, Martin Prosr, Danuše Prosrová, Ing. Jiří Romanovský, Ing. Lenka 
Romanovská, Libor Sehnal, Markéta Sehnalová, Petr Svoboda, Vladimír Turner, RNDr. Pavel 
Vaněček, Jitka Vaněčková 

- Ostatní 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 dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení 
společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, 
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému 
k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o 
soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním 
záměru. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky.  
 
 
 
 
 

Ing. Markéta Padevětová, v.r. 
Oprávněná úřední osoba, referent stavebního úřadu 

 
 otisk úředního razítka 

 
 
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 položky 18 odst. 1 písm. e) ve 
výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. c) ve výši 500 Kč, celkem 1500 Kč byl zaplacen. 
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Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Radoslav Licehamr, Na Kádově č.p. 198, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Obec Zvánovice, IDDS: c2jakzm 
 
Účastníci (veřejnou vyhláškou) : 
Jiří Šlejtr, Na Kádově č.p. 192, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Lenka Šlejtrová, Na Kádově č.p. 192, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Gabriela Jandová, Vysočanská č.p. 549/79, 190 00  Praha 9-Prosek 
Mgr. Ing. Michaela Češková, PhD., Plickova č.p. 568/9, Praha 4-Háje, 149 00  Praha 415 
Rudolf Hladík, Zelený pruh č.p. 1467/6, Praha 4-Braník, 147 00  Praha 47 
Ing. Jarolím Horáček, Rozhovická č.p. 2638, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16  Praha 916 
Jana Horáčková, Rozhovická č.p. 2638, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16  Praha 916 
Ing. Stanislav Kraupner, Názovská č.p. 3255/16, 100 00  Praha 10-Strašnice 
MUDr. Jana Kraupnerová, Březinova č.p. 475/3, Praha 8-Karlín, 186 00  Praha 86 
Vladan Křivánek, U Kaple č.p. 10, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Jindřich Lazar, Na Kádově č.p. 194, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Ing. Pavla Lazarová, Na Kádově č.p. 194, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Ing. Jan Piskora, IDDS: nm8sy9k 
Mgr. Veronika Piskorová, Na Kádově č.p. 196, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Martin Prosr, Ke Kotlářce č.p. 1147/14, 150 00  Praha 5-Košíře 
Danuše Prosrová, Ke Kotlářce č.p. 1147/14, 150 00  Praha 5-Košíře 
Ing. Jiří Romanovský, Na Kádově č.p. 232, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Ing. Lenka Romanovská, Na Kádově č.p. 232, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Libor Sehnal, Na Kádově č.p. 195, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Markéta Sehnalová, Na Kádově č.p. 195, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Petr Svoboda, Lucemburská č.p. 1830/34, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Jiří Šlejtr, Na Kádově č.p. 192, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Lenka Šlejtrová, Na Kádově č.p. 192, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Arnošt Trpišovský, Ostravská č.p. 624, Praha 9-Letňany, 199 00  Praha 99 
Vladimír Turner, Nechvílova č.p. 1834/23, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 
RNDr. Pavel Vaněček, Na Kádově č.p. 233, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Jitka Vaněčková, Na Kádově č.p. 233, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Jan Wijnhorst, Ke Strašnické č.p. 2402/15, 100 00  Praha 10-Strašnice 
Ing. Lenka Wijnhorstová, CSc., V olšinách č.p. 1128/62, 100 00  Praha 10-Strašnice 
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