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VYROZUMENI

o

NÁHRADNíM DoRUČeĺĺí
ozrĺÁurľí

Martina Briežniková, nar. 01.01.L977, Nechvílova ě.p. L834l23, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 4L4,
kterou zastupuje Lenka Drábová Rejnartová, nar.25.08.1975, Vranov č.p.7,257 22 čerčany
(dále jen ''žadatel") dne 20'04'2022 podal a dne 20.06 .2oŻ2 doplnil žádost o vydání společného povolení
na stavbu:

stavba pro rekreaci
(dále jen ''stavba") na pozemku parc. č. 224/32,224|L29 a st.p. 278 v katastrálním územíRabyně.

Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle 9 13 odst. L písm.
d) zákona č'1'83/2006 Sb., o územním plánovánía stavebním řádu (stavebnízákon), ve znění pozdějších
předpĺsů (dále jen ''stavební zákon''), vydal dne 22'06.2022 pod č. j. TnS-2021/7552-7 oznámení o
zahájení řízení s tím, že účastníciŕízenía dotčenéorgány mohou do 15 dnů ode dne doručeníoznámení
podávat námitky, připomínky, stanoviska.
Účastníkem řízeníje také pan

Ludvík Zĺmmer, nar. 25.I2.I981, trvale bytem Československé armády č.p. 408/51, 5oo
Králové 3, který je na této adrese neznámý.

03

Hradec

Náhradnídoručenípro tohoto účastníkařízeníje provedeno veřejnou vyhláškou v souladu s 5 25 odst.
zákona č' 5oo/2oo4 Sb', správní řád, v platném znění.

(otisk úředního razítka)

Miloslav Ctibor v.

r.

vedoucí od boru výstavby

1
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
Vyvěšeno o^",
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Týne-c nad śá"aoou

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšenía sejmutíoznámení

obdrží:
vyvěšení na úřednídesce:
Městský úřad Týnec nad Sázavou, K Náklí404,Ż57 LTýnec nad Sázavou
obecní úřad Rabyně, Blaženice L6,257 44 Netvořĺce
k

Příloha : ozná men í o

za hájen í řízen í č.j.TnS -202L/

L552-7 ze dne 22'06'2022
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Městský úřad Týnec nad Sázavou
K Náklí 4o4,257 4L Týnec nad Sázavou
oDBoR vÝsrłvgv

ČíslolroruRcĺ:

rnS-202217552-7

splsovÁ zrułČxR

vÝst.7552/2022lct

vvŘlzulr:

Miloslav Ctibor

TELEFON:
E-MAIL:

377 7OI 932;724258032
ctibor@ m estotyn ec.cz

DATUM

22.06.2022

OZNAMENI
ZAHÁJENí sPoLEčNÉHoŘíze ruí

Martina Briežniková, nar. 01.01.t977, Nechvílova č'.p. LBa/23, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 4L4,
kterou zastupuje Lenka Drábová Rejnartová, nar.25.08.1975, Vranov č.p.7,257 22 čerčany
(dále jen ''žadateĺ'') dne 20.04.2022 podal a dne 20.06 .2o2Ż doplnil žádost o vydáníspolečnéhopovolení
na stavbu:

stavba pro rekreaci
(dáte jen ''stavba'') na pozemku parc. č. 224ĺ32,224lL29 a st.p. 278 v katastrálním územíRabyně.

Uvedeným dnem bylo zahájeno společnéúzemnía stavební řízení (dále jen ''společnéřízení").
Popis záměru:

-

Na pozemku parc' č' 224/32 a st.p. 278 bude umístěna stavba pro rodinnou rekreaci o celkové
zastavěné ploše 52,5 m2, Ve vzdálenosti mĺn. 1,5 m východně od pozemku parc' č. 224/32 a min' 1,5
m západně od pozemku parc. č. 224/31" a 3,0 m severně od pozemku parc. č. 224/4 vše v kat. 'J,zemí
Rabyně. Jedná se o zděnou přízemní nepodsklepenou stavbu s obytným podkrovím. Stavba bude
zastřešena sedlovou střechou o sklonu 40". Voda bude odebírána ze sezónního veřejného
vodovodu. Vytápění bude zajištěno krbovými kamny na tuhá paliva s výměníkem. Splaškovévody
budou likvidovány do nepropustné jímky odpadních vod o objemu 5 m3, která bude umístěna v
severozápadním rohu pozemku parc. č' z24/I29 a to ve vzdálenostĺ min. 0,5 m od sousedních
pozemků. odběr el. energie bude z pilíře měření u jihovýchodní hranice pozemku parc. č. 224/32
vše v kat. územíRabyně' Součástístavby bude opěrná zed'o výšce max. 2,0 m ve vzdálenosti min.
0,5 m jižně od hranice pozemku parc. č' 224/t3o v kat. územíRabyně' opěrná zed'bude provedena
z betonových tvárnic tl. O,4 m za účelemterénních úprav, resp. srovnánísvažitéhopozemku. Rozsah
stavby a její umístěníje patrný z grafické části.

Dĺspozĺce:
Pŕízemí- zádveŕí, technická místnost, l<oupelna s WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem

Podkroví- chodba se schodištěm do přízemí, 3 x pokoj, WC
Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst. L písm.
d) zákona č.' L8€./2aa6 Sb., o územním plánovánía stavebním řádu (stavebnízákon), ve zněnípozdějších
předpĺsů (dále jen ''stavební zákon''), oznamuje zahájení společnéhořízenípodle 5 94m stavebního
zákona, ve kterém upouští od ústníhojednání' Dotčenéorgány mohou uplatnit závazná stanoviska,
účastníciřízenísvé námitl<y a veřejnost připomínky do
15 dnů od doručenítohotooznámení.

Č '1' ľns-zozzl l552-7

stľ. 2

Účastníci řízenímohou nahlížetdo podkladů rozhodnutí (Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor
výstavby, úřední dny pondělí a středa od 8:00 - 11:00 a 'l"1":45 - 17:00 hodin; v jĺnédny po předchozí
telefonĺcké dohodě).
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Poučení:

Závazná stanovĺska dotčených orgánů, námĺtky účastníků
ŕízenía připomínky veřejnostĺ musí být
jinak
uplatněny v uvedeném termínu,
se k nĺm nepřihlíží.K závazným stanoviskům a námĺtkám k věcem,
o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.K námitkám, které
překračují rozsah a nesplňují požadavky $ 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.Účastník řízeníve
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníkařízení, a důvody
podání námitek.
obec můžeuplatnĺt námĺtky k ochraně zájmů obce a zájmŮ občanůobce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nenĹli sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíŽ vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich můžebýt společným povolením přímo
dotčeno, můžeuplatňovat námitky protĺ projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. osoba, která je účastníkemřízení podle zvláštníhoprávního předpĺsu, můžeuplatňovat
námĺtky pouze V rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem,jehož ochranou se
podle zvláštního právního předpisu zabývá'
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Účastník řízení můžepodle 5 114 odst. ]. stavebního zákona uplatnit námĺtky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívánístavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo zaloźené smlouvou provést stavbu nebo opatřenínebo
právo odpovídajícívěcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračujíuvedený
rozsah, se nepřĺhlíží.

Nechá-li se některý z účastníků
zastupovat, předložíjeho zástupce písemnou plnou moc.

(otisk úředního razítka)

Miloslav Ctibor v.

r.

vedoucí odboru výstavby

obdrží:
účastníci(dodejky)
Lenka Drábová Rejnartová, Vranov ć.p.7,257 22 Čerčany
Hana Šindlerová, Růžováč'p'9a718,11o oo Praha l-Nové Město
Ludvík Zimmer, československé armády č.p,4o8/5l,5oo 03 Hradec Králové
obec Rabyně, IDDS: 47uaqam

3

dotčenésprávní úřady
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, lDDS: cb4bwan
Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, úřad územního plánování, lDDS: cb4bwan

