Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad
Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice

tel./fax 327591411

Č.j:
192/2017 - 2.Výst
Vyřizuje: Jan Jursík
E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz
Telefon: 327591411
IdDS: rbkb3mw

Zbraslavice, dne: 29.12.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM
DOKONČENÍM
Dne 15.12.2017 podal žadatel Josef Novotný (nar. 20.2.1950), Husitská 83/23, 130 00
Praha 3 a Jaromíra Novotná (nar. 26.8.1950), Husitská 83/23, 130 00 Praha 3 žádost o
prodloužení termínu k dokončení stavby: rekreační domek na pozemcích: stavební parcela parcelní
číslo 32/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemková parcela parcelní číslo 546/2 (zahrada) ve
Šlechtíně, kat. území Prostřední Ves. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o změně stavby před
jejím dokončením.
Stavebník požaduje prodloužení termínu k dokončení výše uvedené stavby do roku 2019
ze zdravotních důvodů. Bude změněno původní stavební povolení, vydané Obecním úřadem
Zbraslavice, stavebním úřadem dne 3.10.1997 pod č.j. Výst. 151/97, v Podmínkách pro
provedení stavby - bod 4. Termín pro dokončení stavby bude prodloužen do 31.12.2019.
Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e)
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 o změně stavby před jejím dokončením a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a
žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny, u p o u š t í ve smyslu § 112
odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání.
Účastníci řízení mohou své námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději do 10 dnů ode dne
doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. K později uplatněným námitkám,
popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží
jeho zástupce písemnou plnou moc.
Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení ve shora uvedené lhůtě nahlédnout u
Obecního úřadu Zbraslavice, stavebního úřadu (návštěvní dny: pondělí - pátek 7:00 - 15:30).
Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou
listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě
bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující
správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.
Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní
dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale
bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.
Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad současně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3
správního řádu dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě

do 3 pracovních dnů od data pro uplatnění námitek. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno
rozhodnutí, které bude v souladu s ustanovením § 72 správního řádu oznámeno.
Před vydáním rozhodnutí žadatel doloží:
- doklad o uhrazení správního poplatku ve výši 1000,-- Kč (složenka v příloze). Poplatek je možné
zaplatit také v hotovosti na Obecním úřadu ve Zbraslavicích
Jan Jursík
vedoucí stavebního úřadu
otisk razítka

Rozdělovník
Účastníci řízení:
Josef Novotný, Husitská 83/23, 130 00 Praha 3
Jaromíra Novotná, Husitská 83/23, 130 00 Praha 3
Na vědomí:
Obec Bohdaneč, Bohdaneč 97, 285 25 Bohdaneč se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední
desce po dobu nejméně 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení tohoto oznámení
Jan Slabý, Všechromy 58, 251 63 Strančice – dle § 32 odst. 2d) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád
v platném znění je osobou neznámého pobytu, oznámení o zahájení řízení proto obdrží veřejnou
vyhláškou

Vyvěšeno dne 2.1.2018
Razítko, podpis

Sejmuto dne 18.1.2018
Razítko, podpis

