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ROZHODNUTÍ
OPRA VA ZŘEJMÝCH
Výroková

NESPRÁVNOSTÍ

část:

Stavební úřad Městského úřadu v Jílovém u Prahy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 od t. I písmo
fI a gI zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a taveb ním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen" tavební zákon"), jako pří lušný právní orgán vydal dne 19.1.2010 pod
č.j. MJuP/0620/2010
rozhodnutí, které se týká rozhodnutí o umí tění stavby a stavebního povolení na
stavbu:
Novostavba
I.

Odstranění
rodinného

stávající stavby chatového objektu.
domu vč. inž. sítí, zpevněných ploch a bazénu.

Správní orgán rozhodnutím podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní
předpisů opravuje v pí emném vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost
II. Stanoví podmínky
ne právnosti:

pro

umístění

stavby

podmínka

č.1 na straně

řád, ve znění pozdějších
v odstavci:
1, a to tak, že zřejmé

" Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí,
která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku 1:200 katastrální mapy se zakreslením
tavebního pozemku,
požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od
hranic pozemku a sousedních staveb."
opravuje:
" Stavba bude umístěna v souladu s upravenou grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku 1:200 katastrální mapy e zakreslením
stavebního pozemku,
požadovaným
umí těním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od
hranic pozemku a ousedních taveb."
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí
R.L. lnvest spol. s

LO.,

Zalomená

správního orgánu:

156, Chlomek, 252 06 Petrov

Odůvodnění:
Paní Jafarová Růžena podala dne 27.1.2010

odvolání proti rozhodnutí

MJuP/0620/20

1O.

Po vzájemné dohodě Paní Jafarové a stavebníka bylo u toupeno od zpevněné plochy pro parkování
osobních automobilů a předložena upravená koordinační situace, kde bylo zrušeno toto parkovací stání.
Jiné změny na situaci nebyly provedeny.
Paní Jafarová vzala odvolání dne 10.2.2010 zpět.
Stavební úřad proto vydal opravu zřejmých nesprávností
Ve výroku písemného vyhotovení
zřejmou ne právnost opravil.

rozhodnutí

přiložením

upravené koordinační

e vyskytla zřejmá nesprávno

situace.

t. Správní orgán rozhodnutím

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Petrov, Marie Kolářová, Martin Kolář, Magdaléna
Růžena Jafarová

Pokorná, lva Benešová,

Jan Vlasák,

Č.j. MJuP/O 1539120 10

tr. 2

Poučení účastníků:
Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má pouze úča tník, který jím
může být přímo dotčen. Proti tomuto rozhodnutí e lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení
k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středoče kého kraje, Zborovská I1, 150 21 Praha 5
podáním u zdejšího správního orgánu. Vča podané a přípu tné odvolání má odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem tejnopisů tak, aby jeden tejnopis zůstal právnímu orgánu a
aby každý účastník do tal jeden stejnopis. epodá-li úča tník potřebný počet tejnopisů, vyhotoví je
právní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou čá t rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípu tné.

Hana Novotná
referent stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

t 2. 02. 1010

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a ejmutí oznámení.
PřI10ha : upravená koordinační situace

-~~

Obdrží:
Účastníci územního řízení dle §85 odst. 1
R.L. love t spol. s r.o., IDOS: t39xuni
Leoš Vosol, ivestor ká a inženýrská společnost, Křeslická č.p. 1507/2, 101 00 Praha lO
Obec Petrov, IDOS: e5mauud
Účastníci územního rizent dle §85 odst.2 - veřejnou vyhláškou
dotčené správní úřady
Obec Petrov, IDOS: e5mauud
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje krajské ředitelství, IDOS: dz4aa73
Účastníci stavebního řízení
R.L. love t spol. s r.o., IDOS: t39xuni
Leoš Vo 01, ivestor ká a inženýrská společnost, Křeslická č.p. 1507/2,10100
Obec Petro v, IDOS: e5mauud
Marie Kolářová, Lesní č.p. 207, Chlomek, 252 81 Petro v u Prahy
Martin Kolář, Lesní č.p. 207,25281 Petro v u Prahy
Magdaléna Pokorná, Janovského č.p. 991/44, Holešovice, 17000 Praha 7
Iva Benešová, Velehradská č.p. 1910/6, Vinohrady, 13000 Praha 3
Jan Vlasák, K vrbě č.p. 523110, Kolovraty, 10300 Praha 113
Růžena Jafarová, Oejvická č.p. 189/5, Dejvice, 16000 Praha 6

Praha 10

dotčené správní úřady
Obec Petro v, IDOS: e5mauud
Ha ičský záchranný sbor Středočeského kraje kraj ké ředitelství, IDOS: dz4aa73

