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V Praze dne: 26.6.2013 

Spisová značka: SZ 078004/2013/KUSK REG/MK 

Č. j.: 092960/2013/KUSK 

Vyřizuje: Bc. Kohoutová / 257 280 130 

viz rozdělovník 

 

 
 

 

Doplnění odvolacího řízení ve věci odvolání paní MUDr. Stanislavy Čapkové, nar. 22. 3. 1970, Loukovec 44, 

294 11  Loukov u Mnich.Hradiště, proti rozhodnutí Městského úřadu Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a 

životního prostředí, ze dne 20. 3. 2013 č.j. VŽP/11541/2012-8-So. 

 

Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje (dále jen „odvolací správní orgán“), 

bylo předloženo odvolání paní MUDr. Stanislavy Čapkové, nar. 22. 3. 1970, Loukovec 44, 294 11  Loukov u 

Mnichova Hradiště, kterou zastupuje pan JUDr. Jiří Stránský, IČO 66209013, Husova 602, 511 01  Turnov,  

proti rozhodnutí Městského úřadu Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen „stavební 

úřad“), ze dne 20. 3. 2013 č. j. VŽP/11541/2012-8-So, kterým byla společnosti ASTRA - Sluneční řeka s.r.o., 

IČO 28372743, Pražská 532/25, 276 01  Mělník 1, kterou zastupuje Remo & partners, s.r.o., IČO 27733092, 

Kostelní 537/9, 664 48  Moravany u Brna,  povolena stavba 13 rodinných domů, vedení a lampy veřejného 

osvětlení, přeložka vedení el.energie, přístupová komunikace s odvodněním napojených na dešťovou kanalizaci 

a přeložka vodovodního řadu s ovládacím kabelem vodojemu, na pozemku parc. č. 132/1 a parc.č. 132/2 v 

katastrálním území Loukovec. 

Odvolací správní orgán sděluje, že podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu umožňuje všem 

účastníkům řízení seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí o odvolání, doplněnými o nově pořízené 

podklady.  

Při přezkoumávání odvoláním napadeného rozhodnutí a předloženého spisového materiálu v předmětné 

věci bylo odvolacím správním orgánem zjištěno, že po vydání napadeného rozhodnutí vydané stavebním 

úřadem dne 20. 3. 2013 byl spis doplněn o Hydrogeologické vyjádření k problematice zasakování srážkových 

vod do půdních vrstev na pozemku parc.č. 132/1 a parc.č. 132/2 k.ú. Loukovec, a to dne 7. 5. 2013.  

Odvolací správní orgán v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dává možnost, aby 

účastníci řízení nahlédli do spisu tohoto řízení a ve lhůtě do 5 dnů ode dne doručení tohoto opatření se vyjádřili 

k podkladům pro rozhodnutí o odvolání.  
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Do spisu a podkladů řízení mohou účastníci řízení nahlédnout v termínu od 8. 7. 2013 (do 12:00 hod.) u 

Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, místnost č. 1061,  jinak v  pondělí a středu 

od 8:00 – 17:00 hodin nebo po domluvě na tel. č.257 280 130 s tím že platí výše stanovená lhůta 5 dnů ode dne 

doručení. 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu plnou moc.                                                                               

                                                                                                  

    

 

 

 

Bc. Michaela Kohoutová 

odborný referent 

 

 

 Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

Vyvěšeno dne:  .....................................  Sejmuto dne  ....................................... 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření. 

 

 

Obdrží  

účastníci řízení (dodejky) 

Remo & partners, s.r.o., s.r.o., IDDS: khew6xw 

 sídlo: Kostelní č.p. 537/9, 664 48  Moravany u Brna 

JUDr. Jiří Stránský, IDDS: d5kdtaf 

 místo podnikání: Husova č.p. 602, 511 01  Turnov 1 

Obec Loukovec, Obec, IDDS: nmxbgjr 

 sídlo: Loukovec č.p. 90, 294 11  Loukov u Mnich.Hradiště 

 

- účastníci územního řízení uvedení v ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou: 

Dále se doručuje k vyvěšení a s žádostí o sdělení data vyvěšení a sejmutí: 
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Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kanceláře ředitele  - vývěska 

 

Obecní úřad Loukovec, Obec, IDDS: nmxbgjr 

 sídlo: Loukovec č.p. 90, 294 11  Loukov u Mnich.Hradiště 

 

Městský úřad Mnichovo Hradiště, IDDS: 8ztb4jw 

 sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 1, 295 01  Mnichovo Hradiště 

 

Ostatní 

 

Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a ŽP, Masarykovo náměstí 1, 295 01  Mnichovo Hradiště 

(oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí a zapůjčený spis budou zaslány stavebnímu úřadu následně) 

Co: spis KÚ 
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