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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

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 10.10.2016 podala 

Ing. Marie Jandíková, nar. 6.5.1961, Na výsluní č.p. 792, 464 01  Raspenava, 
kterého zastupuje Bohuslav Soukup, nar. 14.12.1937, Pod Hájem č.p. 316, 267 01  Králův Dvůr 

(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 

d o d a t e č n é   p o v o l e n í   s t a v b y 
 

rekreačního objektu 
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 621/2 v katastrálním území Zvánovice. 

 

Stavba obsahuje: 

- rekreační objekt včetně rozvodů vody (ze studny), kanalizace (do jímky), rozvodů elektro 

 

II. Stanoví podmínky pro dokončení stavby: 

Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavebník ohlásí stavebnímu úřadu užívání stavby na 
předepsaném formuláři včetně předepsaných příloh. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Ing. Marie Jandíková, nar. 6.5.1961, Na výsluní č.p. 792, 464 01  Raspenava 

 

Odůvodnění: 

Stavebník dne 10.10.2016 požádal 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 8.12.2016, o jehož 
výsledku byl sepsán protokol.  
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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. 

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

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
Vladislava Myslivcová, Obec Zvánovice, Jiřina Chytrová, Josef Chytra, Ing. Pavel Příhoda 

  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

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 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. 
 
 
 
 

                                Ing. Helena Bočková,  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 
 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. a) ve 
výši 1000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 5000 Kč, celkem 6000 Kč byl zaplacen dne 10.10.2016. 
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Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Ing. Marie Jandíková, Na výsluní č.p. 792, Raspenava, 464 01  Frýdlant v Čechách 
Bohuslav Soukup, Pod Hájem č.p. 316, 267 01  Králův Dvůr u Berouna 
Vladislava Myslivcová, Vládní č.p. 189, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Obec Zvánovice, IDDS: c2jakzm 
Josef Chytra, Vládní č.p. 48, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Ing. Pavel Příhoda, U Havlíčkových sadů č.p. 1469/9, 120 00  Praha 2-Vinohrady 
 
účastníci (veřejnou vyhláškou podle §25 odst.1 zákona č. 500/2004) osoby s vlastnickými nebo jinými 
věcnými právy k sousednímu pozemku  p.č.622 v k.ú. Zvánovice , právní nástupci po spoluvlastníku:  
Jiřina Chytrová, Vládní č.p. 48, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
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