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Městský úřad Sázava, stavební úřad 
Náměstí Voskovce a Wericha č.p. 356, 285 06 Sázava 

 
 
Č.j: SU/1989/2020-6-B  
Sázava, dne: 6.5.2021 
Vyřizuje: Lenka Barešová  
E-mail: l.baresova@mestosazava.cz  
Telefon: 327 551 053 
 
 
 
 
S P O L E Č N É  P O V O L E N Í  
 
 
Městský úřad Sázava, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 
zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání společného povolení pro stavbu: 16 rodinných domů včetně uličního 
oplocení - Komorní Hrádek na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 826/80, 826/81, 826/82, 826/83, 
826/84, 826/96, 826/99, 826/100, 826/101, 826/103, 826/104, 826/105, 826/79, 826/102, 826/106 a 
826/125 v katastrálním území Chocerady, kterou podal subjekt SIG Development, s.r.o. (IČO - 28959582), Na 
dolinách 1272/41, Nusle, 140 00  Praha 4 takto: 
 
 
Stavba:  
 
16 rodinných domů - Komorní Hrádek 
včetně uličního oplocení  
 
na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 826/80 ( orná půda ), 826/81 ( orná půda ), 826/82 ( orná 
půda ), 826/83 ( orná půda ), 826/84 ( orná půda ), 826/96 ( orná půda ), 826/99 ( orná půda ), 826/100 ( 
orná půda ), 826/101 ( orná půda ), 826/103 ( orná půda ), 826/104 ( orná půda ), 826/105 ( orná půda ), 
826/79 ( orná půda ), 826/102 ( orná půda ), 826/106 ( orná půda ) a 826/125 ( orná půda ) v katastrálním 
území Chocerady  
 
 
se podle § 94p stavebního zákona  
 
 
p o v o l u j e  
 
v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily 
provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, 
organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd. 
 
 
Popis stavby: 
Dvojdomky jsou složeny ze dvou dispozičně otočených rodinných domů, z nichž je každý samostatným 
stavebním objektem, na sobě stavebně nezávisle.  
Počet rodinných domů 16. 
Rodinné domy nejsou podsklepeny. 
Navrhovaná zastavěná plocha jednoho rodinného domu: 79,3 m2, výška hřebene 8 m. Střecha sedlová se 
sklonem 340. 
Odpadní vody budou svedeny kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace. Zásobování vodou bude pomocí 
vodovodní přípojky z vodovodního řadu. 
Zdrojem tepla je kombinace elektrických podlahových rohoží s přímotopy a krbová kamna s výkonem 5 kW. Pro 
ohřev TUV slouží elektrický zásobníkový ohřívač o objemu 125 l. V objektu jsou instalovány fotovoltaické 
panely. 
Dešťové vody budou likvidovány na pozemku rodinného domu pomocí vsaků retenčním objemu 2,5 m3, 
vsakovací plochou 7,9 m2. 
Doprava v klidu je řešena garáží a zpevněnou plochou na vlastních pozemcích.  
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Oplocení sousedící s veřejným prostorem: zámečnicky zpracované dílce s povrchovou úpravou v antracitové 
barvě, průhledné. Zábradlí bude z vertikálních prvků, které budou vloženy do rámů jednotlivých polí. Výška 
oplocení bude 1,5 m. Vjezdy na pozemek a vstupy do rodinných domů zůstanou volně přístupné z veřejného 
prostoru. 
 
Rodinný dům s jednou bytovou jednotkou obsahuje: 
I.NP: zádveří, WC, sklad, obývací pokoj s kuchyň. koutem, garáž 
II.NP:  halu, koupelnu, 4x ložnici 
 
Kanalizační a vodovodní přípojky byly povoleny stavebním úřadem Sázava územním rozhodnutím dne 
20.11.2019 pod č.j. SU/1178/13-B. 
Kanalizační a vodovodní řad byl povolen Městským úřadem Benešov, vodoprávní úřad pod č.j. 
SU/2075/70/2019/OVH ze dne 29.11.2019. 
Přístupová komunikace včetně veřejného osvětlení byla povolena Městským úřadem Benešov, silničně správní 
pod č.j. MUBN/55831/2020/VÝST. 
 
 
Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Rodinné domy budou umístěny na pozemcích 826/80 ( orná půda ), 826/81 ( orná půda ), 826/82 ( orná 

půda ), 826/83 ( orná půda ), 826/84 ( orná půda ), 826/96 ( orná půda ), 826/99 ( orná půda ), 826/100 
( orná půda ), 826/101 ( orná půda ), 826/103 ( orná půda ), 826/104 ( orná půda ), 826/105 ( orná půda 
), 826/79 ( orná půda ), 826/102 ( orná půda ), 826/106 ( orná půda ) a 826/125 ( orná půda ) v 
katastrálním území Chocerady, jak je zakresleno v situačním výkresu stavby v měř. 1:750, která je součástí 
projektové dokumentace. Uvedené vzájemné odstupy a vzdálenosti jsou uvedeny mezi vnějšími povrchy 
obvodových stěn a od hranic pozemků. 

2. Oplocení budou umístěno na pozemcích 826/80 ( orná půda ), 826/81 ( orná půda ), 826/82 ( orná půda ), 
826/83 ( orná půda ), 826/84 ( orná půda ), 826/96 ( orná půda ), 826/99 ( orná půda ), 826/100 ( orná 
půda ), 826/101 ( orná půda ), 826/103 ( orná půda ), 826/104 ( orná půda ), 826/105 ( orná půda ), 
826/79 ( orná půda ), 826/102 ( orná půda ), 826/106 ( orná půda ) a 826/125 ( orná půda ) v 
katastrálním území Chocerady v katastrálním území Sázava, , jak je zakresleno v situačním výkresu stavby 
v měř. 1:750, která je součástí projektové dokumentace. 

3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve spojeném územním a stavebním řízení, 
kterou ověřil: Ing. Arch. BcA. Kristýna Šimonik – ČKA 04907; případné změny nesmí být provedeny bez 
předchozího povolení stavebního úřadu. 

4. Budou dodrženy podmínky požárně bezpečnostního řešení, které je součástí projektové dokumentace. 
Provedení stavebních konstrukcí a zejména jejich případné protipožární ochrany musí být provedeno podle 
schválených technologických postupů a dle podmínek uvedených v katalogových listech apod. Zejména 
provádění protipožárních aplikací může pouze osoba prokazatelně proškolená, nebo dle potřeby 
autorizovaná výrobcem. 

5. Budou dodrženy podmínky uvedeny ve stanovisku Městského úřadu Benešov, orgánu zemědělského 
půdního fondu ze dne 20.5.2020, čj. MUBN/69620/2020/OOPLH. 

6. Budou dodrženy podmínky uvedeny v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice ze dne 2.2.2021 
čj. KHSSC 00554/2021. 

7. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. 
Stavební podnikatel je povinen vést stavební deník ve smyslu § 157 stavebního zákona a na požádání jej 
předložit kontrolním orgánům.  

8. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět včetně jména stavbyvedoucího, který zabezpečí odborné vedení 
provádění stavby v souladu s § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. Současně stavební podnikatel doloží 
výpis z obchodního rejstříku prokazující, že je oprávněn podnikat ve stavebnictví podle zvláštních předpisů. 

9. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, upravující 
požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení 
příslušných technických norem. 

10. Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech podzemních sítí a zařízení, existujících v  
místech stavby a bude zajištěna jejich ochrana v souladu s podmínkami, které stanovili nebo stanoví 
příslušní vlastníci technické infrastruktury.  

11. V případě, že by stavební činností došlo k znečištění komunikací, po kterých bude dopravován materiál ze 
staveniště, stavebník bezodkladně zajistí jejich odstranění a uvede komunikace do původního stavu. 

12. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení vyhl. č. 501/2006 Sb. Stavební činnost bude 
uskutečňována tak, aby byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum.  

13. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, 
který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před 
povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. 

14. Případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky. 
15. Při všech činnostech na stavbě bude dodržována ČSN 839061 „Ochrana stromů porostů a ploch pro 

vegetaci při stavebních pracích“.  
16. Stavebník bude skladovat stavební materiál na vlastním pozemku. 
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17. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a 
zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství. Stavebník je povinen 
ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví 
osob, nebo bezpečnost stavby. 

18. Stavebník je povinen oznámit již od doby přípravy termín zahájení zemních a výkopových prací 
Archeologickému ústavu AV ČR, jak vyplývá z § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést záchranný archeologický 
výzkum. Výskyt mincí, kamenných, kovových, kostěných nástrojů, keramiky, starého zdiva, tmavých či 
vypálených míst v podložní zemině, jakož i další archeologické nálezy hlaste Archeologickému ústavu AV ČR 
nebo Muzeu Podblanicka, Zámek 1, Vlašim buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu 
k archeologickému nález došlo. 

19. Veškeré povrchy stavbou dotčené budou uvedeny do původního stavu. 
20. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O 

odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. V průběhu prací a způsobu jejich 
odstranění nebo využití bude vedena evidence a doklady o předání opadů oprávněným osobám budou 
uchovány spolu s projektovou dokumentací pro následnou kontrolu. 

21. Stavba bude dokončena do 30.4.2024. Podmínky rozhodnutí platí po dobu trvání stavby. 
22. Městský úřad Sázava v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že mu stavebník 

oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby: závěrečná kontrolní prohlídka.  
23. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. 
24. K žádosti o kolaudační souhlas doloží: geometrický plán ( každý rodinný dům bude mít svoje parcelní číslo- 

tedy 16 stavebních parcelních čísel, tak aby každé polovině z dvojdomku bylo přiděleno vlastní číslo popisné 
), doklad o vytýčení stavby, revizní zprávu el. zařízení, prohlášení dodavatele o provedení stavby v souladu 
s projektovou dokumentací stavby a všemi platnými právními předpisy, dokumentaci skutečného provedení 
pokud došlo ke změně, protokol o těsnosti vnitřního kanalizačního potrubí a kanalizační přípojky, protokol o 
těsnosti vnitřního vodovodního potrubí a vodovodní přípojky, protokol zkoušky topné soustavy, doklad o 
likvidaci odpadů, revizi hromosvodu, kolaudační souhlas přístupové komunikace a inženýrských sítí ( SO 02 
– místní komunikace, SO 03 – pěší komunikace ), kolaudační souhlas TS, kVN, kNN, kolaudační souhlas – 
vodního díla ( SO 04 – splašková kanalizace, SO 05 – dešťová kanalizace, SO 04 – areálový vodovod včetně 
AT stanice, SO 11 – požární nádrž ), geodetické zaměření a převzetí přeložky stávajícího vodovodu k areálu 
motorest, souhlas VHS Benešov o uvedení vodovodních přípojek do provozu, doklad o písemné oznámení 
archeologickému pracovišti, doklady o ověření požadovaných vlastností použitých či zabudovaných výrobků, 
prohlášení o shodě , souhlas Armádní servisní p.o o uvedení kanalizačních přípojek do provozu, doklad o 
zaplacení vynětí ze ZPF, dodržení podmínky KHS. 

 
 
Účastníci společného územního a stavebního řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): 
SIG Development, s.r.o. (IČO - 28959582), Na dolinách 1272/41, Nusle, 140 00  Praha 4 
 
O d ů v o d n ě n í  
 
Městský úřad Sázava, stavební úřad obdržel dne 14.10.2020 žádost o vydání společného povolení pro stavbu: 
16 rodinných domů včetně uličního oplocení - Komorní Hrádek na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 
826/80, 826/81, 826/82, 826/83, 826/84, 826/96, 826/99, 826/100, 826/101, 826/103, 826/104, 826/105, 
826/79, 826/102, 826/106 a 826/125 v katastrálním území Chocerady, kterou podal subjekt SIG Development, 
s.r.o. (IČO - 28959582), Na dolinách 1272/41, Nusle, 140 00  Praha 4. 
  
Stavební úřad postupoval v souladu s ustanovením § 15 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění ( dále 
jen „ správní řád“ ), a určil v předmětné věci úřední osobu oprávněnou provádět úkony ve výše uvedeném 
správním řízení. 
 
Stavební úřad ověřil vlastnictví pozemků a staveb na nich z jemu dostupných údajů v katastru nemovitostí.  
 
Stavební úřad dne 4.11.2020 vyzval žadatele k doplnění podkladů podání a řízení usnesením přerušil nejpozději 
do 30.4.2021. Stavební úřad vyzval o doplnění: 
• průkaz energetické náročnosti budov dle platných předpisů vyhlášky 264/2020 Sb. pro žádosti předložených 

po 1.9.2020 
• v situačním výkresu není zakreslena na pozemku u RD p.p.826/79 nová přeložka vodovodní přípojky pro 

ZFP Hotely s.r.o. 
• návrh plánu kontrolních prohlídek 
• 3x kompletní pare projektové dokumentace včetně požárního řešení rodinných domů, v předloženém 

požárním řešení nejsou zakresleny všechny rodinné domy 
• vyjádření obce Chocerady 
• závazné stanovisko Krajské hygienické stanice 
• koordinované stanovisko Městského úřadu Benešov 
• závazné stanovisko Městského úřadu Benešov, úřad územního plánování 
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• stanovisko Ministerstva obrany 
• v situačním výkresu bude vyznačen průběh hranice přes domy na pozemcích 826/96, 826/125, 826/104, 

826/103, 826/102, 826/101, 826/100, 826/99, 826/98, 826/97 k.ú. Chocerady 
• v situačním výkresu bude u všech domů vyznačena zpevněná plocha vstupu a vjezdu včetně šířky 
• v předložené souhrnné technické zprávě pod písm. m) jsou chybně uvedeny čísla pozemků 
• hydrogeologický posudek k navrženému řešení dešťových vod 
• prohlášení společnosti SIG Development, že vybuduje pro rodinné domy na pozemcích 826/96, 826/125, 

826/104, 826/103, 826/102, 826/101, 826/100, 826/99, 826/98, 826/97 k.ú. Chocerady technickou a 
dopravní infrastrukturu ( dle vydaného územního rozhodnutí č.j. SU/1178/2018/13-B, rozhodntí o povolení 
k vodnímu dílu č.j. MUBN/207570/2019/OVH, stavební povolení pro přístupovou komunikaci č.j. 
MUBN/55831/2020/VÝST ) před podáním kolaudačních souhlasů pro rodinné domy 

 
Výše uvedené podklady byly doloženy 18.3.2021. 
 
Městský úřad Sázava, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), oznámil dne 31.3.2021 v souladu s ustanovením § 94m stavebního zákona zahájení 
společného územního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a vzhledem k 
tomu, že mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, 
upustil od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek 
dotčených orgánů do 15 dnů od převzetí písemnosti. Stavební úřad doručil oznámení o zahájení řízení 
účastníkům a dotčeným orgánům jednotlivě.  
 
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí k 
závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 94k stavebního zákona v daném případě přísluší: 
Bohuslav Sajler, Česká spořitelna, a.s., Ing. Jan Koutesh, Mgr Veronika Kouteshová, SIG Development, s.r.o. 
 
Účastníci řízení nevznesli ve stanovené lhůtě žádné námitky ani připomínky. Podmínky uvedeny ve vyjádření 
jednotlivých správců dopravní a technické infrastruktury byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. 
 
Městský úřad Sázava, stavební úřad posoudil záměr a ověřil vše v souladu s požadavky uvedenými v § 94o 
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a 
připomínky. 
 
Dle závazného stanoviska Městského úřadu Benešov, úřadu územního plánování vydaným dne 28.12.2020 pod 
č.j. MUBN/211565/2020/VYST je uvedený záměr přípustný. Podle územně plánovací dokumentace Chocerady 
jsou pozemky zařazeny do ploch „ BV – bydlení v rodinných domech venkovské“. Zároveň bylo doloženo i 
souhlasené závazné stanovisko Krajského úřadu Benešov, jako orgánu ochrany veřejného zdraví č.j. KHSSC 
00554/2021. 
 
Umístění staveb musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na 
zachování pohody bydlení. Umístěním stavby a jejím následným provozem nesmí být nad přípustnou míru 
obtěžováno okolí, zejména v obytném prostředí a ohrožována bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých 
pozemních komunikacích. Stavební úřad posoudil umístění staveb podle druhu a potřeby tak, aby bylo 
umožněno jejich napojení na sítě technického vybavení a pozemní komunikace. Umístění stavby vyhovuje 
obecným technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využití území ( ve znění pozdějších předpisu). Po celkovém zhodnocení všech předložených 
podkladů včetně projektové dokumentace stavební úřad dospěl k závěru, že umístění stavby je vyhovující a 
svým umístěním a jejím následným užíváním, by za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí, nemělo dojít ke 
snížení pohody v uvedené lokalitě.  
 
Stavební úřad v tomto řízení poskytl dotčeným osobám přiměřené poučení o jejich právech a povinnostech a 
s dostatečným předstihem uvědomil dotčené osoby o úkonu, který učiní, je-li to potřebné k hájení jejich práv a 
neohrozí-li to účel úkonu. Stavební úřad umožnil dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy, 
k čemuž stanovil vždy přiměřené lhůty. Stavební úřad postupoval tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné 
náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Podklady od dotčené osoby vyžadoval jen na základě 
speciálního právního předpisu, kterým je stavební zákon. Stavební úřad dbal vzájemného souladu všech 
postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby. Správní orgán 
vzájemně spolupracoval v zájmu dobré správy s ostatními orgány veřejné moci. 
 
Městský úřad Sázava v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto 
způsobem uvedeným ve výroku.  
 
P o u č e n í  
 
Proti výrokům mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem 
lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke 
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skutečnosti určující počátek lhůty. Odvolání se podává u zdejšího úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, 
aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis a rozhoduje o něm 
Krajský úřad Středočeského kraje, Praha.  
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
Společné povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.   
 
Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis jeho písemného vyhotovení 
opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi včetně štítku „stavba 
povolena“ obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Stavebník je povinen štítek o povolení 
stavby před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do 
dokončení stavby. 
 
Doba platnosti společného povolení je 2 roky.  
 
Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá podle § 94p 
odst. 1 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Dobu platnosti 
stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím 
uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá 
platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru 
upouští, to neplatí, jestliže stavby již byla zahájena. 
 
 
 
Otisk razítka 
 
 
 
Lenka Barešová  
vedoucí stavebního úřadu 
oprávněná úřední osoba 
 
 
 
R o z d ě l o v n í k  
Účastníci řízení -  (doručení jednotlivě): 
Bohuslav Sajler, Zlešická 1848/5, Praha - Chodov, 148 00  Praha, IdDS: 7ab45tr 
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha - Krč, 140 00  Praha, IdDS: wx6dkif 
Ing. Jan Koutesh, Korunní 2569/108e, Praha - Vinohrady, 101 00  Praha 
Mgr Veronika Kouteshová, Korunní 2569/108e, Praha - Vinohrady, 101 00  Praha 
SIG Development, s.r.o., Na dolinách 1272/41, Nusle, 140 00  Praha 4, prostřednictvím zástupce: Bohuslav 
Sajler, Zlešická 1848/5, Praha - Chodov, 148 00  Praha, IdDS: ms2xfxb 
Obec Chocerady, Chocerady 267, 257 24 Chocerady  
 
      
Dotčené orgány (doručení jednotlivě) 
Krajská hygienická stanice StK se sídlem v Praze územní pracoviště v Benešově, Černoleská 2053, 256 01  
Benešov u Prahy, IdDS: hhcai8e, čj. KHSSC 00554/2021 
Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování - úřad územního plánování, Masarykovo náměstí 
100, 256 01  Benešov u Prahy, IdDS: cb4bwan, čj. MUBN/211565/2020/VÝST 
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí (oddělení ZPF), Masarykovo náměstí 100, 256 01  Benešov u 
Prahy, IdDS: cb4bwan, č.j. MUBN/696202020/OOPLH 
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí (orgán ochrany ovzduší), Masarykovo náměstí 100, Benešov, 
256 01  Benešov, IdDS: cb4bwan 
Obecní úřad Chocerady, Chocerady 267, 257 24  Chocerady, IdDS: j3ka63m 
 
 
Příloha:  
Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis jeho písemného vyhotovení 
opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace obecnímu úřadu a stavebníkovi včetně 
štítku „stavba povolena“ obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. 
 
 
Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon o správních poplatcích") v celkové výši 5000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem 
dne 26.4.2021.  
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