MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY
odbor - Stavební úřad
Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 211
SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

321673/2021/Pl.
462439/2021-MURI/OSÚ/00021
Bc. Plzáková Lenka
323 618 138
lenka.plzakova@ricany.cz

DATUM:

3.11.2021

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Stavební odbor Městského úřadu Říčany, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 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 18.8.2021
podala
Eva Ghymešiová, nar. 12.6.1973, Prosecká 686/109, 190 00 Praha,
kterou zastupuje BELTON s.r.o., Ing. Petr Benda, IČO 49623435, Nad lesním divadlem
1113/18, 142 00 Praha
(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
schvaluje stavební záměr

na stavbu:
kanalizační přípojka + vestavba koupelny a WC
Svojetice
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 322 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 199/4 (zahrada) v
katastrálním území Svojetice.
Stavba obsahuje:
- Splašková kanalizační přípojka bude napojena na stávající kanalizační řad na pozemku p.č. 201/23 a
ukončena v čerpací jímce na pozemku stavebníka, odtud bude vedena do rodinného domu.
- Vestavba koupelny a WC uvnitř zastavěného půdorysu původní stavby.
I.

Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s výrokem I. tohoto rozhodnutí.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. Petr Benda, ČKA
0007698; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právních účinků tohoto opatření.
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5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek obsahující
identifikační údaje o povolení stavby, který obdrží stavebník od stavebního úřadu po nabytí právních
účinků, umožňujících realizaci stavby. Štítek bude na místě ponechán až do dokončení stavby.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
limity stanovené Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, v platném znění a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
8. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem; zhotovitel ručí za bezpečné provádění stavby dle
schváleného projektu a platných předpisů. Minimálně 15 dní před zahájením prací sdělí stavebník
stavebnímu úřadu Říčany jméno odpovědné osoby zhotovitele stavby za provádění stavby.
9. Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty, porosty a příjezdové komunikace.
Nezpevněné příjezdové komunikace je nutné během stavby udržovat sjízdné a schůdné a popř.
zpevnit štěrkem nebo panely.
10. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k nadměrnému obtěžování vlastníků okolních nemovitostí.
Stavebník nebude provádět stavební činnosti, které způsobují nadměrný hluk, prašnost či jiným
způsobem obtěžují okolí v pozdních večerních hodinách, o nedělích, ve dnech státem uznaných
svátků atd.
11. Neprodleně po dokončení stavby je stavebník povinen ohlásit tuto skutečnost stavebnímu úřadu.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Eva Ghymešiová, nar. 12.6.1973, Prosecká 686/109, 190 00 Praha

Odůvodnění:
Dne 18.8.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení.
Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a
ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení
neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
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.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského 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
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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 výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel 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.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena,
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Bc.Lenka Plzáková o.č. 21 - opatřeno ověřeným elektronickým podpisem v. r.
oprávněná úřední osoba - "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, ve znění pozdějších předpisů se
vyměřuje ve výši 500,- Kč.
Obdrží:
účastníci (doručenky)
BELTON s.r.o., IDDS: vhkzx62
Obec Svojetice, IDDS: 39aakyt
Pavla Licková, Lupáčova č.p. 375/24, 130 00 Praha 3-Žižkov
Petr Vyšanský, Mšecká č.p. 800, 271 01 Nové Strašecí
Ladislav Vyšanský - veřejnou vyhláškou
I.T.V. CZ s.r.o., IDDS: 7tcc44m
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