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Mníšek pod Brdy, dne 28. července 2020 

Č.j.: MMpB-SÚ/7216/20 - 931/2020-Cub                                                                                     

Spis.znač.: 931/2020 

Oprávněná úřední osoba: Iveta Čubová, tel.: 318 541 936, e-mail.: iveta.cubova@mnisek.cz 

                      

Stavebníci: 

Mgr. Jakub Machytka, nar. 4.4.1991, Říční č. p. 865, Kolín V, 280 02  Kolín 2 

Bc. Lenka Cihelková, nar. 1.2.1991, Líšnice č. e. 176, 252 10  Mníšek pod Brdy 

Zástupce obou: 

Růžena Klimentová, inženýrská činnost, IČO 66047021, Nová č. p. 611, 252 10  Mníšek pod Brdy 

 

 

 

Oznámení 
o zahájení společného územního a stavebního řízení  

Dne 21.5.2020 podali Mgr. Jakub Machytka, nar. 4.4.1991, bytem Říční č. p. 865, Kolín V, 280 02  

Kolín 2 a Bc. Lenka Cihelková, nar. 1.2.1991, bytem Líšnice č. e. 176, 252 10  Mníšek pod Brdy, oba 

zastoupeni Růženou Klimentovou, inženýrskou činností, IČO 66047021, Nová č. p. 611, 252 10  Mníšek 

pod Brdy (dále jen „stavebníci“), u zdejšího stavebního úřadu společné oznámení záměru stavby pro 

rodinnou rekreaci včetně rozvodů vody ze stávající studny, rozvodů splaškové kanalizace na dČOV, 

domovních rozvodů elektro, likvidace dešťových vod do akumulační nádrže s přepadem do vsaku, 

zpevněných ploch a tepelného čerpadla (vzduch/voda) (dále jen „stavební záměr“) na pozemcích čísla 

parcelní 1094/10, stavební 236 v katastrálním území Líšnice u Prahy. Usnesením ze dne 28.7.2020 pod 

č.j.: MMpB-SÚ/7117/20-931/2020-Cub rozhodl zdejší stavební úřad o provedení společného územního 

a stavebního řízení. Nabytím právní moci tohoto usnesení bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. 

Stavební záměr obsahuje: 

- částečně podsklepenou stavbu pro rodinnou rekreaci obsahující 1.NP a podkroví. Stavba je 

obdélníkového půdorysu o rozměrech 15,0 m x 8,0 m, zastřešená sedlovou střechou se sklonem 35° 

a výškou hřebene 6,535 m od úrovně 1.NP (7,12 m od nejnižší úrovně rostlého terénu), umístěnou 

cca 4,9 m od hranice pozemku číslo parcelní 1094/9, cca 9,6 m od hranice pozemku číslo parcelní 1094/3 

a cca 14 m od hranice pozemku číslo parcelní 1094/7, vše v katastrálním území Líšnice u Prahy. 

- rozvody vody ze stávající vrtané studny umístěné na pozemku číslo parcelní 1094/10 v katastrálním 

území Líšnice u Prahy, 

- domovní rozvody elektro ze stávající přípojné skříně v oplocení pozemku, 

- mechanicko biologickou, typovou domovní čistírnu odpadních vod (dČOV), kapacity 4 EO, včetně 

podzemní akumulační jímky předčištěné vody o objemu 4 m3, s přepadem do vsakovacího tělesa, 

kompresoru, kanalizačního potrubí (nátok, odtok) z plastu průměru 125 až 150 mm, podzemního 

štěrkového vsakovacího tělesa předčištěných a dešťových vod o půdorysné ploše 5 m2, výšky 1 m, 

obaleného geotextilií, se dnem v hloubce 1,5 m pod terénem, 

- likvidaci dešťových vod do akumulační nádrže s přepadem do vsakovacího tělesa předčištěných 

a dešťových vod o půdorysné ploše 5 m2, výšky 1 m, obaleného geotextilií, se dnem v hloubce 1,5 m pod 

terénem, 



 

 
Č.j: MMpB-SÚ/7216/20 - 931/2020-Cub  Strana 2 (celkem 3) 

- zpevněné plochy ze zatravňovací dlažby o výměře cca 100 m2 - parkovací stání pro 2 osobní automobily, 

- tepelné čerpadlo (vzduch/voda) jako zdroj tepla pro vytápění objektu.  

 

Městský úřad Mníšek pod Brdy, stavební úřad, jako stavební úřad 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 § 94m stavebního zákona zahájení společného řízení 

známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 

U projednání žádosti v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští stavební úřad 

od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad 

pro posouzení stavebního záměru a stanovuje, že účastníci řízení mohou své námitky a dotčené orgány 

závazná stanoviska uplatnit nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak se k nim nepřihlíží. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Mníšek pod Brdy, stavební úřad, 

úřední dny: Po a St 7:30 - 11:30 a 12:30 - 17:30 hod., v ostatní dny po dohodě). 

 

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, 

jinak se k nim v souladu s § 94n odst. 1 stavebního zákona nepřihlíží.  

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 

dokumentace, se v souladu s ustanovením §94n odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.  

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky 

proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru 

nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné 

právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně 

zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, 

může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen 

veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují 

uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.  

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

 

Iveta Čubová 

odborný referent 

 

 

 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení: 

1D Mgr. Jakub Machytka, Říční č. p. 865, Kolín V, 280 02  Kolín 2 

2D Bc. Lenka Cihelková, Líšnice č. e. 176, 252 10  Mníšek pod Brdy 

3D Růžena Klimentová, inženýrská činnost, Nová č. p. 611, 252 10 Mníšek pod Brdy 

4D Libor Tománek, Líšnice č. p. 303, 252 10 Mníšek pod Brdy 
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5D Marta Tománková, Líšnice č. p. 303, 252 10 Mníšek pod Brdy 

6D Ing. Věra Klinerová, Brigádníků č. p. 3046/335, Strašnice, 100 00 Praha 10 

7D Šárka Faková, Mezilesní č. p. 553/2, Lhotka, 142 00 Praha 411 

8D Dana Vodičková, Jana Šťastného č. p. 583, 252 10 Mníšek pod Brdy 

9D Antonín Dvořák, Líšnice, Líšnice – doručení veřejnou vyhláškou 

Datová schránka: 

10D Obec Líšnice, Líšnice č. p. 175, 252 10 Mníšek pod Brdy, DS: OVM, xgsbxp8 

 

Dotčené orgány: 

Datová schránka: 

11D Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova č. p. 329/17, 

128 01 Praha, DS: OVM, hhcai8e 

12D MĚSTO ČERNOŠICE odbor územního plánování, Karlštejnská č. p. 259, 252 28 Černošice, 

DS: OVM, u46bwy4 

13D MĚSTO ČERNOŠICE odbor životního prostředí, Karlštejnská č. p. 259, 252 28 Černošice, 

DS: OVM, u46bwy4 

14D Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č. p. 8, 150 24 Praha 5, DS: PO, gg4t8hf 
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