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VEŘEJNOU  VYHLÁŠKOU 

 
OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 

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

(dále jen "žadatel") dne 22.9.2014 podal žádost o  stavby: 

Přístavb, nástavba a stavební úpravy stávající rekreační chaty 

na pozemku parc. č. 646/3, st. 331 v katastrálním území Zvánovice.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o  stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"). 

 

Městský úřad Mnichovice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 d) stavebního 
zákona, oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
zahájení řízení o  stavby a současně podle § 49 odst. 1 správního řádu nařizuje ústní jednání na den 

7. listopadu 2014 (pátek) v 8.30 hodin, 
se schůzkou pozvaných na místě stavby. 

Stavební úřad žádá účastníky řízení, aby nejpozději při ústním jednání uplatnili své námitky. Ve stejné 
lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí 
(Městský úřad Mnichovice, stavební úřad, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 
hod.). 

 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění. 

Vlastník nebo uživatel pozemků a staveb, které jsou předmětem řízení, je povinen strpět ohledání na 
místě podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 

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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Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Martina Majerčíková, Katovická č.p. 407/12, Praha 8-Bohnice, 181 00  Praha 81 
 
Obec Zvánovice, IDDS: c2jakzm 
Alena Šneberková, Bítovská č.p. 1226/7, 140 00  Praha 4-Michle 
Zdeněk Jurda, Bajkonurská č.p. 736/4, Praha 4-Háje, 149 00  Praha 415 
Jana Jurdová, Českobrodská č.p. 220/65, 190 00  Praha 9-Hrdlořezy 
Danuše Borovičková, Mirošovická č.p. 268/12, 100 00  Praha 10-Strašnice 
 
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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