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STAVEBNÍ povoLENÍ
Výľoková část:
Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, jako stavební riřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm.
d) zákona č.183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebllím řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ''stavební zákon"), ve stavebním ĺízenípĺezkoumal pođle$ 108 aź 114 stavebního
zźkona žádost o stavební povolení, kteľou đneŻ3.0'7 .201 8 podala

Alena Kost'unová, naľ. 23.08.1980, Chľást nad Sázavou č,.p.239' Týnec nad Sázavou, Ż57 42

Kľhanĺce

(dále jen ''stavebník'') , a na zá1ĺ.ladě tohoto přezkoumání:

I.

Vydává podle $ 115 stavebního zákona a š 18c vyhlášky č,.50312006 Sb., o podrobnější úpravě
územníhoľozhodování, územnfüo opatření a stavebního řádu

stavební povoIení
na stavbu:

stavební lípľavy- změna typu okna

Týnec nad Sázavou, Chrást nad Sázavou č,.p. Ż39
na pozemku st. p. 1401 v katastrálním únemí Týnec nađSázavou.

Popis stavby:

-

V ložnici bytu

č. 4 dojde k výměně stávajícího půlkruhovéhookna za kruhové okno o pľůměru1, 43

m.

il.
1.
2.

Stanoví podmínky pľo pľovedenístavby:
Stavba bude provedena podle pľojektové dokumentace, kteľou autorizoval Ing. Martin Bursík

Črłľľ
0009167;

případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
Při provádění stavby budou respektovány podmínky Společenstvívlastnftů pľo dtim 239:

o
o
o
.

Práce budou probíhat v pracovní dny v době od 7:00 do 18:00

Elektrická energie a voda bude brána z přípojek příslušnéhobytu nikoli ze společných
rozvodů elektřiny a vođy.

Zábor pro staveniště nebude narušovat uźíváníspolečných prostor (pavlače) jako
komunikace
Společné pľostory budou v pľůběhu stavby udržovány v čistotě a po skončení đenních
prací bude proveden úklid.
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odpad Ze stavby zlikviduje źadate| na vlastní náklady, nebude ukládán ve společných
prostorách domu, nádob na komunální odpad ani na pozemcích kolem domu.
Barevné l'ešenívnějšíÍäsády bude pľovedeno ve stejnénr odstínu, jako je stávající fasáda.

Stavebník oznámí stavebnímu ŕrřadu teľmín zahájení stavby'
Stavebník oznámí stavebnímu úřaĺlu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlíclky stavby:

a) dokončení
Stavba bude dokončena do 1 roku ode dne nabytí právní moci tohoto ľozhodnutí.

Vlastník stavby je na základě stavebního zákona povinen dokumentaci skutečnéhoprovedení stavby
uchovávat po celou dobujejího užívání,při změně vlastnictví stavbyji odevzdá novému nabyvateli a
při odstľanění stavby příslušnémustavebnímu úřadu.
je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět včetně jména stavbyvedoucího, který zabezpečí
odbomé vedení pľovádění stavby v souladu s $ 160 odst. 1 zákona č,. 1'83ĺŻ006 Sb. Současně
stavební podnikatel doložívýpis z obchodního rejstříku pľokazující,že je opľávněn poĺĺnikatve
stavebnictví podle zvláštních pt-edpisů.
Stavebník

Stavebník zajisÍí, aby na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace Stavby a všechny doklady
týkajícíse provádění Stavby, včetně stavebního deníku s chľonologickými záznamy o stavbě, který
bude vždy k dispozici na stavbě a jedno jeho vyhotovení bude doloŽeno k vydání souhlasu
s užívánímstavby.

Při provádění stavby je nutno dodrŽovat předpisy týkajícíse bezpečnosti práce a technických
zaÍízenía zajistit ochranu zdraví ayzivota osob na staveništi.
Při stavbě budou ĺlodrŽena ustanĺrvení vyhlášky ć,. 268/2009, o technických požadavcích na stavby,
upľavujícípožaĺlavkyna provádění stavebních konstrukcí a technických zatízęnÍstaveb.

III. Stanoví podmínky pro užívánístavby:
1. Stavební úřad stanoví, Že stavbu je moŽné užívatpouze na zźkJađěkolaudačníhosouhlasu' Před

2.

dokončenímstavby je proto stavebník povinen poźádat o vydání kolaudačního souhlasu.
Pľo vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději však při poslední kontrolní pľohlídce předloŽíte tyto
doklady a listiny osvědčujícísprávnost provedení stavby ajejích ěástí:

.

.

3.
4.

.
.
.

doklad o zneškodnění odpadů ze stavební činnosti v souladu se ziíkonem č. i85/2001 sb.,
pokud jejich dalšívyužitínebude moźné,stavební deník,
doklad o shodě použitých materiálů, výrobků a hmot
zákonem,

s

projektovou dokumentací a stavebním

dokumentaci skutečnéhoprovedení - pokud došlo ke změně (pouze v případě změn),

zápis o převzetí a předání díla
stavební deník

Vlastnft stavby bude dodržovat pož,ární bezpečnost vyplývajícíz p|atných právních a technických
předpisů.

Vlastník stavby je na záklaclě stavebního zźlkona povinen dokumentaci skutečného pľovedení stavby
uchovávat po celou dobu jejího uźíyání,při změně vlastnictví stavby ji oďęvzdá novému nabyvateli a
při odstľanění stavby příslušnémustavebnímu úřadu.

Účastníci řízení, na něź s e vztahuj

e rozho dnutí spľávního orgánu

:

Alena Kosťunová, nar. 23.08.1980, Chrást nad Sázavou č'p.239, Týnec nad Sázavou, z5"] 42
Krhanice
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ođůvodnění:

Dnc Ż3.07.Ż018 podal stavebtlík źádosÍ.o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební ĺ'ízení.Stavební úřad oznámil zaháiení stavebního íízerńn'lámým

účastníkůmřízení a dotčeným oľgánůnr. Současně podlc ustanovení $ ĺ12 odst.2 stavebrrího zákolla
upustil od ohledfirí na místě a ústníhojednání, pľotože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost
poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení
tohoto oznámení mohou účastníciřízení uplatnit své námitky a dotčenó orgány svá stanoviska.
Stavební úřad v provedeném stavebním ÍízenípÍezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v $ 111 stavebního zákona, a zjistil, ž'e jejím uskutečněním nebo užívánímnejsou ohroženy zájmy
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová
đokumentacestavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úl'ađv průběhu řízení neshledal
důvody, kteľéby bránily povolení stavby.
Stanoviska sdělili:

-

Kľajská hygienická stanice _ zá*azné stanovisko zn. S-KHSSC 31908/2018 ze dne

16.7

.Żo18

Hasičský záchranný sboľ_ závazné stanovisko ev.č. BN-339-ŻlŻ018ĺPDzedne27.6.Ż018

Stavební riřad zajistíl 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 pouźitíustanovení právních předpisů ve
výroku uveđených.

Účastníci Yízení- dalšídotčenéosoby:
Hedvika Turková, Veronika Kouřilová' Anna Zahtadníková, Milan Valášek, Soňa Valášková, Adam
David, Karel švec, Kateřina Kronovetľová, Jiří štěpánek, Miľoslava Štěpánkouá, Milan Chabera, ak.
mal., Zdeňka Chaberová, Jaroslav Kačena, MgA' Jiří Ptáček, BaľľieStephen Lock, Sylva Zikešová, Ing.
Tomáš Vlček, Markéta Vlčková, Kateřina Lhotáková, Klára Šimková, Irakli Asatiani, Iveta Danielová,
Mgr. Cyril Štampach, Zdenék Aulický' Hana Aulická, Helena Navrátilová' Ing. Ladislav Pančík,Ivana
Pančíková, Jana Chatterjee, Jaroslav Pazderka, Eva Pazderková, Pavel Rauš, Ing. Sandra Raušová,
Blanka Velkoborská, Magda Callerová, Vasil Kuzmiak, Yvona Kuzmiaková, Pavel Palo, Daniela Palová,
Jozef Horálek, Robert Munduch, Daniela Munduchová, Alena Kutilová, Daniela Klozová, Pavel
Škoľvaga,Soňa Škorvagová, Martina Harvanová, Kateřina Šmejkalová, Mgr. Bc. Martina Zboři|ová,
Ph.D., Sandľa Fridrichová, Jan Kremla, Marcela Malá, Maľtina Váňová, Ladislav Skoumal, Petr stránský,
DiS., Renáta Chumová, Libor Novák, Eva Lachmanová, Jarmila Boučková, Jakub Nedbal, L,eona
Šoltysová, Filip Kopta, Jindřich Karban, Tomáš Piskáček, Daniela Piskáčková, René Kurka, Jana
Kuľková, Lukáš MíšekPetľaŠárková, Stanislava Bryndová, Dominik Dostálek, Maľie Mixová, Martin
Truhláť, Dagmaľ Masopustová, Monika Smětalová, Mgr. Robcrt Spáčil, Pll.D', Lukáš Ulnlallrl, Lukáš
Kilian, Lucie Kilianová, Mgr. Eva Truhlářová, Doc.PhDľ. oldřich Cálek' CSc., Drahomíra Cálková,
Marie Truhlářová, Ing. Rostislav Šafránek, Vlasta šafránková a její případní dědici, MUDr. Eliška
Smoláková, Milena Havlová, Město Týnec nad Sázavou,
Vypořádání s návrhy a námitkami účastnftů:
_ Účastníci neuplatnili návľhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníkůk podkladům ľozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjáďili.

Poučeníúčastníků:
Pľoti tomuto rĺlzhodnutí se lze odvolat do l5 dnů ode dne jeho oznámení k oĺlboru územníhoplánování a
stavebního řáđuKrajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
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octvolání se podává S potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby kaźdýúčasĺník
dostat jeden stejnopis. Nepodáłi riěastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní oľgán na náklady účastníka.odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výľok nebo jeho vedlejšíustanovení' o<lvoláníjen pľoti odůvodněnírozhodnutíje nepřípustné.
Stavební úl'ad po dni nabytí pľávní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace. Dalšívyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi
stavby, pokud není stavebníkem. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní
moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliŽe stavba nebyla zahájena ďo 2 let ode dne, kdy nabylo
pľávrrí moci'

[oti sk úředníh o r

Ing. Dalibor Potůčekv.ľ.
ref'erent odboru výstavby

azítka]

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č' 634ĺ2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 3 ve výši i000
Kč byl zaplacen dne 03.08.20l8.

obdľží:
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu L5 dnů.
Vyvěšeno dne:

/a,u1/
2s7

Sejmuto dne:

K Nńklí 404
4l Týnec trađSĺ{zavou
-9-

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

K vyvěšenína úřední desce obdrží:

MěstsĘ riřad Týnec nad Sázavou, K Náklí 4o4, z57 41 Týnec nad Sázavou
Účastníkůmpodle $ 85 odst. 1 a $ 85 odst. 2 písm. a) se doručuje do vlastních rukou (doctejky)
Alena Kosťunová, Chrást nad Sázavou č,'p.239, Týnec nad Sázavou ,257 4Ż Kľhanice
ostatním účastnftůmpodle $ 85 ođst.2 písm. b) se doručuje veřejnou vyhláškou
dotčenéspľávní úřady

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územníodbor Benešov, IDDS: dz4aa13

