Městský úřad Mníšek pod Brdy
Stavební úřad
Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
Mníšek pod Brdy, dne 11. září 2020
Č.j.: MMpB-SÚ/8793/20 - 1091/2020-Ptá
Spis.znač.: 1091/2020
Oprávněná úřední osoba: Miluše Ptáčková, DiS, tel.: 318541927, e-mail.: miluse.ptackova@mnisek.cz

Stavebník:
Ing. Lukáš Mašek Ph.D., 11.07.1986, Líšnice č. p. 115, 252 10 Mníšek pod Brdy

Oznámení
zahájení řízení o změně stavby před dokončením
Dne 29.6.2020 podal Ing. Lukáš Mašek Ph.D., nar. 11.07.1986, bytem Líšnice č. p. 115, 252 10 Mníšek
pod Brdy u zdejšího stavebního úřadu žádost o povolení změny stavby: rodinného domu, včetně
domovního venkovního přívodu vody z domovní studny, domovního venkovního kanalizačního
potrubí do kanalizační jímky, kanalizační jímky, přívodu elektro z elektroměrového pilířku, potrubí
dešťové kanalizace zakončené akumulační jímkou, zpevněných ploch tvořících přístup a příjezd
a včetně opěrné zdi na pozemcích číslo parcelní stavební 114 a číslo parcelní 663 v katastrálním území
Čisovice před jejím dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby.
Pro výše uvedenou stavbu bylo vydáno stavební povolení dne 2.6.2017 pod č.j. MMpB-SÚ/652/17 –
283/2017-Hři, které nabylo právní moci dne 11.7.2017.
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 § 118 odst. 2 stavebního zákona a ustanovením § 112
odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením známým účastníkům řízení
a dotčeným orgánům.
U projednání žádosti o změnu stavby před jejím dokončením v souladu s ustanovením § 112 odst. 2
stavebního zákona upouští stavební úřad od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy
poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhovaných změn stavby
a stanovení podmínek k jejímu provádění. Stavební úřad zároveň určuje, že účastníci řízení mohou uplatnit
své námitky, popř. důkazy nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. K později uplatněným
námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto.
Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby
nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo
založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku
nebo stavbě. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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e-mail: mesto@mnisek.cz

Strana 1 (celkem 2)
Bankovní spojení:
ČS, a.s. Mníšek pod Brdy
19-0388055349/0800

IČ: 00242748
DIČ: CZ00242748
ISDS: 96ebwrs

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
1 D Ing. Lukáš Mašek, Ph.D., Líšnice č. p. 115, 252 10 Mníšek pod Brdy
2 D MUDr. Růžena Šťastná, CSc., Kovařovicova č. p. 1139/2, Krč, 140 00 Praha 4
3 D Vladimír Drda, Bojov č. p. 31, Čisovice, 252 10 Mníšek pod Brdy
4 D Antar Daouk, 27 Avenue du Maréchal Lyautey, Paříž 16, Francie – veřejnou vyhláškou
Datová schránka:
5 D Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská č. p. 81/11, Praha 5, 150 21 Praha, DS:
PO_R, a6ejgmx
6 D Obec Čisovice, Čisovice č. p. 4, 252 04 Čisovice, DS: OVM, fsjbwr7

Účastníkům uvedeným v § 109 stavebního zákona, jimž se prokazatelně nedaří doručovat (vlastníku p.p.č.
648/9 v k.ú. Čisovice – panu Antaru Daoukovi) se v souladu s § 25 správního řádu doručuje veřejnou
vyhláškou – zveřejněním na úřední desce Městského úřadu Mníšek pod Brdy a Obecního úřadu Čisovice
po dobu nejméně 15 dnů.
Vyvěšeno dne:…………………………..

Sejmuto dne:………………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:

Č.j: MMpB-SÚ/8793/20 - 1091/2020-Ptá
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