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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Veltrusy, odbor výstavby a úzetnního plánováni, .jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. l písin. el zákona č. 183/2006 Sb., o úzeinnim plánováni a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 190 stavebního zákona, ve společném úzelnl]íln
a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94O stavebního zákona žádost o vydání
společného povolení, kterou dne 27.12.202 l podal

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I.

Podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a § IBo odst. 2 vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě úzeinního rozhodování, úzel11ní|)o opatření a stavebního řádu
povoluje

odstranění stavby
objekt k bydlení Č.p. 84
(dále jen "stavba") na pozeinku st. p. 138 (zastavěná plocha a nádvoří).
Popis stavby:
-

jednopodlažní
s půdou,objekt
založen
na betonových
pasech,střešní
obvodové
zdivo z cihel
plných, okna a objekt
dveře dřevěné,
zastřešen
stanovou základových
střechou s pálenou
krytinou

-

odpojení objektu od sítí technické il]frastl"llktlll"y (voda, kanalizace, elektroinstalace), přípojky
ponechány k napojení nové stavby rodinného domu

-

bourání ručně
za dřevěného
pomocí malé
mechanizace,
po sejmllti
krytiny obvodového
se provede cihelného
rozebrání
dřevěného
krovu,
trámového
zastropení,
bourání střešní
zdiva příček,
zdiva, betonových základů

II.

Podle § 94p odst. l stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
úzelnního rozhodování, úzeinního opatřeni a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
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ROZHODNUTÍ
NAŘÍZENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY

výroková část:
Městský úřad Veltrusy, odbor výstavby a úzeinního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. l písm. el zákona č. 183/2006 Sb., o úzelnníln plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 190 stavebního zákona, zjistil, že rozestavěná stavba
dřevostavba stavebního objektu v
zahrádkářské kolonii V Blaňkách

(dále jen "stavba") na pozeinku parc. Č. 655/1, 655/2 v katastrálním území Veltrusy, jejímiž vlastníky jsou

(dále jen "vlastník"), je prováděna bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadovaného
stavebníin zákonem a na základě tohoto zjištění:
I.

Podle § 129 odst. l písm. b) stavebního zákona
nařizuje

vlastníkůin nepovolené stavby její odstranění.
Jedná se dřevostavbll o roziněrech 13 x 6 x 4,70 m, kde je provedená dřevěná konstrukce - sloupky +
krokve zastřešení a jsou osazená okna
II.

Podle § 79 odst. 5 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. l
vyhlášky č. 520/2005 Sb.
ukládá
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ROZHODNUTÍ
ODSTRANĚNÍ STAVBY

výroková část:
Městský úřad Veltrusy, odbor výstavby a úzeinního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. l písin. el zákona Č. 183/2006 Sb., o úzelnníln plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 190 stavebního zákona, přezkoumal v řízení
o odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona podklady pro odstranění stavby, které inu dne
7.12.2021 předložil

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkouinání:
I.

Podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a § IBo odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, úzeinního opatření a stavebního řádu

odstranění stavby:

povoluje
Rodinný dům
Jungmannova Č.p. 168, Veltrusy

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 191 v katastl"á]níln území Veltrusy.
Popis záměru:
-

Jedná se o demolici rodinného zděného jednopodlažního doinu s podkrovím a se sedlovou střechou
půdorysné rozměry jsou 6,40 x 12,90 in, výška doinu je od terénu k hřebeni cca 6,50 m.

Způsob provedení bouracích prací:
-

Bourací práce provede k tomu oprávněná společnost/osoba
při postupu prací budou dodrženy bezpečnostní předpisy a vyhlášky
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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU .JEDNÁNÍ

Městský úřad Veltrusy, odbor výstavby a územního plánováni, .jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. l písm. el zákona č. 183/2006 Sb., o úzelnníln plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále .jen "stavební zákon"), v souladu s § 190 stavebního zákona, zaha.ju.je řízení o odstraněni
stavby podle § 129 odst. l písm. b) stavebního zákona
přístřešek u ro(lillného (]oInll

vojkovice Č.p. 22
na pozemku st. p. 26 v katastl'á]l)iln území vojkovice li Kralup nad Vltavou, .je.jímž vlastníkem .je

(dále jen "vlastník")

popis stavby:
-

přízemní dřevostavba o půdorysných roziněrech 5,0 m x 4,0 m, výška stavby cca 2,3 m

-

střecha pultová se střešní klytinol| z asfaltových pásů

-

okna plastová, vstupní dveře dřevěné

-

objekt napojen na domovní rozvody rodinného domu č.p. 22 - elektroinstalace, voda kanalizace

-

v ob jektu uinístěny kamna s troubou, kolnÍn vyústěn nad střechu přístřešku

-

dešťové vody svedeny na pozemku vlastníka stavby do plastových nádrži s využitím na zaléváni
zahrady

-

po pravé straně stavby Lln)ístěl)o uzavřené obezděné WC s |)apc!jeniln na domovní rozvody
kanalizace a na boční stěně stavby .je Ll|nístěno ulný\'adlo s napqjením na domovní rozvody vody
a kanalizace, vstup na WC zvenku dveřmi

způsob užívání stavby:
"černá" kuchyň pro potřeby vlastníka rodinného domu č.p. 22 a nájelnníků rodinného domu
umístění stavby:
-

přístřešek .je umístěn v zadní části pozeniku st. p. 26 v katastrálnini území vojkovice ll Kralup nad
Vltavou na společné hranici s pozemky pare. č. 322/1 v katastrálníin území vo.jkovice u Kralup nad
Vltavou a st. p. 43 v katastrálnjn1 území vojkovice u Kralup nad Vltavou
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ROZHODNUTÍ
ODSTRANĚNÍ S'řAVBY

výroková část:
Městský úřad Veltrusy, odbor výstavby a úzelnního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. l písm. el zákona č. 183/2006 Sb., o úzelnníln plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 190 stavebního zákona, přezkouinal v řízení
o odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona podklady pro odstranění stavby, které inu dne
15.12.2021 předložil
(dále.jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkouinání:
I.

Podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a § IBO odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě úzeinniho rozhodování, úzelnnjho opatření a stavebního řádu

odstranění stavby

povoluje

hospodářský objekt
vojkovice

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 129/3 v katastrálníin úzeiní vojkovice u Kralup nad Vltavou.
Popis s/avby.'
-

/7()spodářsk); objeki o pl'idol:)'.s'/7j;c/7 rozniěrech 29,65 x 8,30 ni, )ýšk(l k hřebenu .siřechy cca 4,30 ni

-

/)řl'zen1/7/ /7e/)o(isk/e/)e/7(i dře)'os/(/)'b(l se sed/o)'ol/ s/řechol/

-

nosnou kons/rl(kci tvoří dřevěné sloupy, s/řešni' kl:)'/inll z čás/i pálené iašky (l z čás/i cenlen/o)'é
šablony, kde byl /(lbora/orn/lni /és(y po/)'rzen azbesi

s/a)'ba není napojenci na sí/ě /echnické in/h7s/rl/k/l/ry
Po ods/raněnl' budovy budou plochy uroj'ná/1y na úroveň ()ko/nl'ho /e/'é/71/. Podrobněji (/okl///le/7/ace

bouracích prací.
II.

Stanoví podniínky pro odstranění stavby:

l.

Stavba bude odstraněna do 2 let ode dne nabytí právní nioci tohoto rozhodnutí. Odstranění stavby
bude oznáineno bezprostředně po jejhn dokončení stavebnímu úřadu.
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ROZHODNUTÍ
ODS'ŕRANĚNÍ STAVBY

výroková část:
Městský úřad Veltrusy, odbor výstavby a úzeinního plánování, .jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. l písm. el zákona č. 183/2006 Sb., o ílzelnnín1 plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 190 stavebního zákona, přezkouinal v řízení
o odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona podklady pro odstranění stavby, které mu dne
15.12.2021 předložil
(dále .jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkolllnál]í:

I.

Podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a § IBo odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě íizemniho rozhodování, úzeinního opatření a stavebního řádu
povoluje

odstranění stavby
objekt vrátnice, areál Č.p. 1
vojkovice Č.p. l

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 6 l v katastrálním území Vojkovice li Kralup nad Vltavou.
Popis s/a)'by.'
-

zděná s/a)'l)a
o /)i)do/:)'s't);ch
12, 25 .\sec//ové
" 7, 90 Ill,.s'//'ěc'/7,)'
čás'/eč/1ě
p()(Ls'klepe/7a
s jednl'//1
/7adze/n/71'//7
/)oc//c/žl'/n
(l p()d/(/'o]'//n,
):);šk(/ /'oz/l/ě/'ech
.s'iavbv k hřebe/71/
7, 60
//1, na /)ř/s/avbě
s/řecha
/)l///O)'á,
střešní k/y/i/71/ lvoři ke/·(l///ické /)(i/e/1é /(/šky

-

s/a)'b(/ není /1a/)o/'e/7cl na si'/ě iechnické i/1/ř(/s//'l/k/l//:)'

-

SOl/ČCĹS/l' ods//'a/7e)71' s/c/)'byje přek/áclka S//l' ele/(/ro/lickýc/7 ko///l/nik(lcl' spo/eč/los/i CETIN a..s'.

II.

Stanoví podinínky pro odstranění stavby:

l.

Stavba bude odstraněna do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozho(lnlltí. Odstranění stavby

bude oznámeno bezprostředně po .je.jím dokončení stavebniinu úřadu.
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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Městský úřad Veltrusy, odbor výstavby a úzelnního plánování, .jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. l písin. el zákona č. 183/2006 Sb., o územllíln plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále .jen "stavební zákon"), v souladu s § 190 stavebního zákona, zaha.ju.je řízení o odstranění
rozestavěné nepovolené stavby podle § 129 odst. l písm. b) stavebního zákona
na pozeniku parč. č. 198/2 ] v katastl'álníln území vojkovice ll Kralup nad Vltavou, jejímž vlastníkem je
(dále .jen "vlastník")
Popis:
-

garáž (rozestavěná)

-

obdélníková zděná přístavba ke stáva.jicí stavbě kolny

-

obdélníková stavba celkových rozměrů cca 10,65 lil X 4,8 m, výška stavby 2,25 m (+ ŽB věnec)

-

obvodové nosné zdivo z tvárnic Ytong ti 300 mm

-

připraveny otvory pro 2 x garážová vrata, l x dveře a l x okno

-

lllnístění stavby: 0,4 - 0,6 m od společné hranice se sousedníin pozel)]keln parč. č. 198/20
v katastrálllíln území Vojkovice u Kralup nad Vltavou, navazu.je obvodovou stěnou na stáva.jící
stavbu kolny

Stavební úřad oznamllje podle § 129 odst. 2 stavebního zákona zahájení řízení o odstranění stavby podle
§ 129 odst. l písm. b) stavebního zákona a současně podle § 49 odst. l správního řádu nařizu.je ústní
jednání spQjěňé S ohledáním na místě na den
11. ledna 2022 (úterý) v 10:00 hoclin
se schůzkou pozvaných v místě stavby.
Stavební úřad žádá účastníky, aby nej,později při ústllíln .jednání uplatnili své námitky. Ve stejné lhůtě
sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Učastníci řízení inohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský
úřad Veltrusy, odbor výstavby a úzeniního plánování, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 12,00 a 13,00
- 17.00 hodin; v.jiné dny po telefonické domluvě).

