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Mníšek pod Brdy, dne 14. září 2021 

Č.j.: MMpB-SÚ/9399/21 - 1202/2021-AULIK                                                                                     

Spis.znač.: 1202/2021 

Oprávněná úřední osoba: Ing. arch. Markéta Aulíková, 

tel.: 318 541 923, e-mail.: marketa.aulikova@mnisek.cz 

                      

Stavebník: 

Cereus s.r.o., IČO 26156687, Polní č. p. 286, Lety, 252 29  Dobřichovice 

 

 

 

Oznámení 
zahájení řízení o změně stavby před dokončením 

Dne 23.8.2021 podala společnost Cereus s.r.o., IČO 26156687, Polní č. p. 286, Lety, 252 29  

Dobřichovice, u zdejšího stavebního úřadu žádost o povolení změny stavby provozovny pily včetně 

přípojky vody, kanalizační žumpy a požární nádrže na pozemku číslo parcelní 462/4 v katastrálním 

území Klínec, před jejím dokončením, spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby. 

 

Pro výše uvedenou stavbu bylo vydáno stavební povolení dne20.3.2007, č.j. SÚ 5707/06-843/2006-Len.  

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 dotčené orgány mohou uplatnit 

závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popř. důkazy, nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto 

oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, 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. 

 

 

 

Ing. arch. Markéta Aulíková 

Odborný referent 
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Rozdělovník: 

Účastníci řízení: 

1 D František Hrbek, Křejpského 31 č. p. 1507, Chodov, 149 00 Praha 415 

2 D Jaruše Kubátová, Pražská č. p. 83, 252 02 Jíloviště 

3 D Petr Krásl, Čisovice č. p. 169, 252 04 Čisovice – vyvěšeno na úřední desce 

Datová schránka: 

4 D Cereus s.r.o., Polní č. p. 286, Lety, 252 29 Dobřichovice 

5 D Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská č. p. 81/11, Praha 5, 150 21 Praha 

6 D Ego dekor s.r.o., Radlík č. p. 156, 254 01 Jílové u Prahy 

7 D Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č. p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 

8 D Obec Klínec, Klínec č. p. 138, 252 10 Mníšek pod Brdy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Úřední desce vyvěšeno dne:…………………………                          Staženo dne:.............................. 


		2021-09-16T11:23:36+0200


	



