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DLE ROZDf:LOVNÍKU

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ
Rada obce Chýně (dále jen ,,obec") příslušná podle § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 2 a § 6 odst. 6 písm. c) zákona
č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,stavební zákon?) v souladu s § 70 zák. č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,správní řád?), rozhodla z moci úřední
takto

Podle § 70 správního řádu se provádí oprava zřejmých nesprávnosti ve výroku I. písemného
vyhotovení rozhodnutí č. j. 2647/TSm/19/Ch ze dne 22. 11. 2019 následovně:
odstavec:

,,Předmět výjimky:
Novostavba rodinného domu - zděný dvoupodlažní dům, dispozice 6+1, zastřešený v kombinaci
plochá střecha, sedlové střechy, výška hřebene 9,20 m. Výška ploché střechy 4,90 m. Pozemek
bude napojen sjezdem na místní obslužnou komunikaci parc. č. 174/12 k.ú. Chýně. Novostavba
bude napojena na veřejný vodovod, kanalizací, elektro rozvod - veškeré přípojky Tl jsou přivedené
na pozemek stavebníka. Dešťová voda bude líkvidována na pozemku vlastníka - retenční nádrž pro
zálívku zahrady.?
se nahrazuje odstavcem:
,,Předmět výjimky:
Dostavba rodinného domu Mazzolini (změna dokončené stavby) - zděný dvoupodlažní dům,
dispozíce 6+1, zastřešený v kombinací plochá střecha, sedlové střechy, výška hřebene 9,20 m.
Výška ploché střechy 4,90 m. Pozemek bude napojen sjezdem na místní obslužnou komunikaci
parc. č. 174/12 k.ú. Chýně. Stavba bude napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, elektro rozvod -
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veškeré přípojky Tl jsou přívedené na pozemek stavebníka. Dešťová voda bude likvidována na
pozemku vlastníka - retenční nádrž pro zálivku zahrady.?
Odůvodnění:

l

Obec zvlastní úřední čínnosti zjístila, ze ve výroku 1. rozhodnutí Rady obce Chýně
č. j. 26477TSm/19/Ch ze dne 22. 11 . )n1Q n íidplpní vviimkv 7P stavphní íí-iávéríi nrn Mor? Alpnu
Mazzolini, tr. byten
l

253 03 CFlÝně, Se VýSk/fl'y zi c3iiic iic>Higvusígyí, IlM& si,,, .....-,.,,,,, v (... .....---

se jedná novostavbu rodinného domu místo dostavby rodinného domu (změna dokončené
stavby).
Obec podle § 70 správního řádu opravným rozhodnutím zřejmé nesprávnosti ve výroku 1. opravila.
Poučení o odvolání

Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má pouze účastník, který
jím rríůže být přímo dotčen.
Proti tomuto rozhodnutí se Ize v souladu s § 83 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne
jeho doručení ke Krajskému úřadu středočeského kraje, a to podáním u zdejšího správního orgánu
(§ 86 odst. 1 správního řádu).
Odvolání musí být podle § 82 odst. 2 správního řádu podáno s potřebným stejnopisem tak, aby
jeden stejnopis zůstal správnímu úřadu a každý účastník dostal jeden stejnopis.
Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
V Chýni dne 14. 5. 2020

Mgr. Anna Chvojková
starostka

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
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Obdrží:

Mgr. Alena Mazzolini,
Stavební úřad Hostivice, Husovo nám. 13, 25301 Hostivice

Mgr. Anna Chvojková
2020.05.I4 l0Í3610l
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