Městský úřad Mníšek pod Brdy
Stavební úřad
Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy, dne 12. listopadu 2018
Č.j.: MMpB-SÚ/10475/18 - 1290/2018-Hři
Spis.znač.: 1290/2018
Oprávněná úřední osoba: Jan Hříbal, tel.: 318541927, e-mail.: jan.hribal@mnisek.cz

Robin Přívora, 25.09.1988, Školní 148, Zadní Třebaň, 267 29 Zadní Třebaň

Oznámení zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a nařízení
ústního jednání spojeného s místním ohledáním
Dne 29.10.2018 podal Robin Přívora, 25.09.1988, Školní 148, Zadní Třebaň, 267 29 Zadní Třebaň,
u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání dodatečného povolení stavby „stavební úpravy rodinného
domu č.p. 24“ na pozemku číslo parcelní st. 2, 55/4 v katastrálním území Bojanovice. Uvedeným dnem bylo
řízení zahájeno.
Stavba obsahuje:
-

stavební úpravy rodinného domu, kterými dochází k provedení obytné místnosti v 2.NP nad
stávajícími doplňkovými stavbami, kde původně byl přístřešek jako součást stavby rodinného domu.
Stavební úpravy rodinného domu spočívající v provedení koupelny v místě původní vodárny v 1.NP
a provedení koupelny v 2.NP nad touto vodárnou.

Městský úřad Mníšek pod Brdy, stavební úřad, jako stavební úřad věcně příslušný dle ustanovení § 13 odst.
1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení
řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání
spojené s ohledáním na místě na den
7. prosince 2018 (pátek) v 8:30 hodin, se schůzkou pozvaných na místě stavby.
Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději při tomto jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány.
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.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
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Bankovní spojení:
ČS, a.s. Mníšek pod Brdy
19-0388055349/0800

IČ: 00242748
DIČ: CZ00242748
ISDS: 96ebwrs

K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení při vydání územního
rozhodnutí anebo při projednávání regulačního plánu, jakož i územního plánu obce, se podle znění § 114
odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Jan Hříbal
odborný referent
Doručí se (doporučeně na dodejku):
1D
Robin Přívora, Školní 148, Zadní Třebań, 267 29 Zadní Třebaň.
2D
Ing. Vladimír Bárta, Bojanovice č.p. 38, 252 05 Hvozdnice.
3D
Heidemarie Bártová, Bojanovice č.p. 38, 252 05 Hvozdnice.
4D
BcA. Miroslav Jiránek, Studentská 539/9, 160 00 Praha 6.
5D
František Rada, Mládeže č.p. 592, 285 22 Zruč nad Sázavou 1.
6D
Miloslav Rada, Nová č.p. 611, 252 10 Mníšek pod Brdy.
7D
Pavel Rada, Nová č.p. 611, 252 10 Mníšek pod Brdy.
8D
Marie Moravcová, Drážďanská č.p. 27, 407 11 Děčín 9.
9D
Václav Branný, Bojanovice č.p. 49, 252 06 Davle.
Doručí se (datovou schránkou):
10D Obec Bojanovice, Bojanovice č.p. 12, 252 06 Davle, DS: OVM, bxqak97.
11D Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha 5.
Dotčené orgány (datovou schránkou):
12D MĚSTO ČERNOŠICE odbor životního prostředí, Riegrova č.p.1209, 252 28 Černošice, DS: OVM,
u46bwy4.

- spoluvlastníkům pozemku číslo parcelní st. 62 a rodinného domu č.p. 53, vše v k.ú. Bojanovice, u kterých
není znám jejich pobyt se v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád doručuje veřejnou vyhláškou
zveřejněním po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Mníšku pod Brdy a Obecního úřadu
Bojanovice.

Vyvěšeno:................................
Sejmuto:............................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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