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Stavebník:
Matěj Vonderka, dat. nar. 05.04.1993
Zázvorkova č.p. 2002/16
155 00 Praha 515 - Stodůlky
Zastoupen: Ing. arch. Josef Buršík, Škroupova 1520 258 01 Vlašim

Oznámení
zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání k ústnímu jednání
Dne 23.10.2019 podal Matěj Vonderka, dat. nar. 05.04.1993, trvale bytem Zázvorkova č.p. 2002/16,
Stodůlky, 155 00 Praha 515, zastoupen Ing. arch. Josefem Buršíkem, Škroupova 1520, 258 01 Vlašim, žádost
o dodatečné povolení stavby pod názvem:
Rekreační chata v Malovidech (dále jen „stavba“)
na pozemku: parc.č. 1661/2 v katastrálním území Vracovice. Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno.
Stavba obsahuje:
Jedná se o montovanou stavbu z dřevěných panelů, zakotvenou na betonovém roštu z betonových patek a
železobetonových průvlaků, obdélníkového půdorysu, přízemní s půdním prostorem, zastřešenou sedlovou
střechou, střešní krytina bonský šindel. Přízemí stavby je rozděleno na: zádveří, obývací pokoj a koupelnu +
WC. Půdní prostor není využíván. V prostoru stavby jsou provedeny rozvody vnitřní elektroinstalace, vody a
kanalizace. Vytápění je řešeno lokálním topením, s odvodem spalin jednoprůduchovým komínovým
tělesem. Zásobování vodou je řešeno vodovodní přípojkou z veřejného vodovodního řadu. Odkanalizování
bude svedeno do nové plastové žumpy, která bude umístěna na pozemku parc.č. 1661/2 k.ú. Vracovice,
severním směrem od rekreační chaty. Přípojka NN je stávající. Příjezd a přístup na pozemek parc.č. 1661/2
k.ú. Vracovice je z přilehlé komunikace parc.č. 2200/2 k.ú. Vracovice.
Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s § 129 odst. 2 a 3 a § 112 odst. 1 stavebního zákona
zahájení řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Současně nařizuje k projednání návrhu
ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 29. listopadu 2019 (pátek) v 9:00 hodin, se schůzkou
pozvaných na místě stavby.

Telefonní ústředna: +420 313 039 313

ID dat. schránky: zbjbfmb

Internet: www.mesto-vlasim.cz

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Poučení
Dle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo
dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek; k námitkám, které překračují výše uvedený rozsah, se nepřihlíží.
Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo připojené k
žádosti o dodatečné stavební povolení a bylo získáno před zahájením řízení o dodatečném povolení stavby,
nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných
zájmů se stavbou souhlasí.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního
opatření o asanaci území, se dle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Vlastník (nájemce) pozemků a staveb, které jsou předmětem stavebního řízení, je povinen strpět ohledání
na místě podle § 54 správního řádu, a k tomuto účelu je zpřístupnit.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

Hana Limberková v.r.
Oprávněná úřední osoba

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem
oznámení.

Datum vyvěšení: .............................................

Datum sejmutí: ..........................................

......................................................................

..................................................................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:
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Doručí se: (doporučeně do vlastních rukou, dodejkou, do datové schránky, veřejnou vyhláškou)
Účastníci řízení:
Matěj Vonderka, zastoupen Ing. arch. Josef Buršík, Škroupova 1520 258 01 Vlašim
Jitka Pávová, Malovidy č.p. 43, Vracovice, 258 01 Vlašim
Lukáš Balek, Malovidy č.p. 14, Vracovice, 258 01 Vlašim
Jiří Havlík, Malovidy č.p. 5, Vracovice, 258 01 Vlašim
Ing. Miloš Hejný, Husova č.p. 676, Mnichovice u Říčan, 251 64 Mnichovice
Jaroslav Kaňka, Domašín č.p. 93, 258 01 Vlašim
Marie Kolandová, Malovidy č.p. 6, Vracovice, 258 01 Vlašim
Věra Pírková, Domašín č.p. 251, 258 01 Vlašim
Obec Vracovice, Vracovice č.p. 31, 258 01 Vlašim, DS: OVM, 2pxas5u
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
Dotčené orgány:
Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování - orgán ÚP, Jana Masaryka č.p. 302, 258 14
Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, ochrana ovzduší, Jana Masaryka č.p. 302, 258 01 Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, Jana Masaryka č.p. 302, 25801 Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu, 258 01 Vlašim
Veřejnou vyhláškou: Vondráček František
Spis „SÚ“
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