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Úvaly, dne 28.8,2018

Luboš Moravec
NaLadech č.p,71116
25092 Šestajovice
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zarrÁ.rrNí spor,nčNÉrroŘíznNí
Luboš Moravec, nar.

i,

Na Ladech č.p.7ttl6,250 92 Šeshjoviceo

(dále jen "žadatel") podal dne 27.3.2017 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení (dálejen "společného rozhodnutí") na stavbu:

Přístavba a stavební úpravy (rekonstrukce) rodinného domu
Šestajovice č.p. 71, Na Ladech 16
na pozemku st. p. 90, parc. č. 68/7 v katastrálním územíŠestajovice u Prahy. Uvedeným dnem bylo
zahájeno společnéúzemní a stavební íízení(dálejen "spoleěnéřizeni") a zároveň stavební úřad zahajuje
řízení o udělení qíjimky z ustanovení §25 odst.2 vyhlášky 501/2006Sb.

§tavba obsahuje:
- bourací práce

-

stavební úpravy (rekonstrukci ) rodinného domu
přístavbu rodinného domu (nová zastavěná plocha rodinného domu bude 134r4m2 )
likvidace dešt'ových vod
zpevněné plochy
nové napojení na stávající IS

Stavební úřad Městského úřadu Úvaly, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. l písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájeni společnéhořízenípodle § 94a stavebního zákona, ve
kterém upouštíod ústníhojednání. Dotčenéorgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníciřízení
své námitky do
15 dnů ode dne převzetí tohoto oznámení o zahájení

K

řízení.

později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Úěastníci řízení mohou

nabližet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu Úvaly, úřednídny Pondělí 8 : 12 a 13 18 a středa 8 - 1,2 a 13 - 17 hodin).
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Nejpozději do l7.9.20t8 žadatel doloží:
- doklad o zaplacení správního poplatku (složenka přiložena)
- odsouhlasené opatření na ochranu sítíod spol.

CETIN

s.r.o.

Poučení:

K

závazným stanoviskům a nrámitkám k věcem, o kterlích bylo rozhodnuto při vydáni územního nebo
regulaěního plánu, se nepřihlíží.K námitkám, které překraěují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží.Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládaji
jeho postavení jako účastníkaíizeni, a důvody podání námitek.
Obec můžeuplatnit námitky k ochraně zájmi obce a zájmů oběanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kteqých má byt požadovaný zámér uskuteěněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejížvlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich můžeb/t územnímrozhodnutím přímo
dotěenoo můžeuplatňovat námitky proti projednávanému záméru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotěeno. Osoba, která je úěastníkem řízenípodle zvláštního právního předpisu, můžeuplatňovat námitky
pouze vrozsahuo v jakém je projednávaným zámérem dotčen veřejný zájem,jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá,

Účastník řízeni můžepodle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a uživání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založenésmlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovidajici věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený
rozsaho se nepřihlíží.
Nechá-li se některy z úěastníkůzastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Renáta VayhelffisTsKÝ
oprávněná úřední osoba

Pražská

Obdrží:
Účastníci řízenío udělení výjimlry:

Luboš Moravec, Na Ladech é.p, 7 l l l 6, 250 92 Šestajovice
Ing. Jiří Šerpán, Na Ladech é,p.73172,250 92 Šestajovice

Účastníci řízenídle § 85 odst.l:

Luboš Moravec, Na Ladech é.p. 7 l / 16, 250 92 Šestajovice
Obec Šestajovice, IDDS: vm4b5e2
sídlo: Husov a é.p. 60/9,25O 92 Šestajovice

Účastníci řír,enídle § 85 odst.l:
Jiří Šerpán, Na L'adech ě.p.73l12,250 92 Šestajovice
Hana Frgalová, Na I.oučkách ě.p. 120915, 664 34 Kuřim
Eduard Siler, Nad Skolou ě.p. 467, 592 02 Svratka
Vlasta Šilerová, Nad Školoué.p. 467,5g2 02 Svratka
JUDr. Kateřina Šálková, Na Ládech č.p.1347,250 92 Šestajovice
Ing.

Účastníci řízenídle § 109:

Luboš ]Vloravec, Na Ladech ě.p.71116,250 92 Šestajovice
Obec Šestajovice, IDDS : vm4b5e2
sídlo: Husov a ě.p. 60/9,250 92 Šestajovice
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Jiří Šerpán, Na Ladech ě.p.73ll2,250 92 Šestajovice
Hana Frgalová, Nn T.oučkách č.p. l209l5,664 34 Kuřim
Ing.

Eduard.§iler, Nad Skolou ě.p. 467, 592 02 Svratka
Vlasta Šilerová, Nad Školouě.p. 467,5g2 02 Svratka
JUDr. Kateřina Šálková, Na Ladech č.p.1347,250 92 Šestajovice
Dotčenéorgány
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor
památkové péěe, pracoviště Praha 3, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Masarykovo náměstí é.p.116, Brandýs nad
0l Brandýs n.Labem-St.Bo1.1
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor
c5hb7xy
sídlo: Masarykovo náměsti é.p. l/6, Brandýs nad

Boleslav

stavebního úřadu, územního plánování a
Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 250

životníhoprosťedí, pracoviště Praha, IDDS:
Labem, 250

0l

Brandýs nad Labem-Stará

1

Na vědomí
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská ě.p. 268116,130 00 Praha3-Žižkov
ČBZ Oistribuce, a. s., DĎS: v95uqfu
sídlo: Teplická ě.p. 874/8, Děěín lV-Podmokly, 405 02 Déěin2
Telco Pro Services a.s.,IDDS: zbsdk9i
sídlo: Duhová č.p. l53ll3,140 00 Praha 4-Michle
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., ělen koncernu Pražskáplynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
sídlo: U plynárny ě.p.500144,140 00 Praha 4-Michle
Městské muzeum v Čelákovicích,příspěvková organizace, IDDS: 6ack5yg
sídlo: Na Hrádku, obec: Čelákovice č.p. 464,250 88 Čelákovicé
Obecní úřad Šestajovice, IDDS : vm4b5e2
sídlo: Husov a ě.p. 60/9, 250 92 Šestajovice
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