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SPOLEČNÝ SOUHLAS
Stavební odbor Městského úřadu Říčany, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost o společný územní souhlas a souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru (dále jen "společný souhlas") podle § 96a stavebního zákona, kterou dne
20.1.2014 podal
OBEC KLOKOČNÁ, IČO 472034, Klokočná 61, 251 64 Klokočná
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona
vydává společný souhlas
se stavbou
rekonstrukce budovy bývalé Požární zbrojnice (Sportovní klub Klokočná)
(dále jen "stavba") na pozemku 322/50, st. p. č. 104, vše k.ú. Klokočná.
Záměr obsahuje:
rekonstrukce objektu na zázemí rodinného centra Klokajda:
zřízení odpadní jímky, zavedení vodovodu z ukončené již hotové vodovodní přípojky do objektu,
vybudování sociálního zařízení v objektu, zazdění stávajících garážových vrat, změna okenních
otvorů (z původních 2 na 5)
Stavební úřad při posuzování žádosti o společný souhlas postupoval podle § 96a odst. 2, § 96 odst. 4
stavebního zákona s přihlédnutím k § 106 a zjistil, že žádost splňuje požadavky podle § 96a odst. 1, § 96
a 105 stavebního zákona. Stavebník může ohlášený stavební záměr podle § 104 odst. 1 a 2 stavebního
zákona provést na základě společného souhlasu.

Poučení:
Společný souhlas se doručuje stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací
a štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru. Současně se společný souhlas
doručí dotčeným orgánům, osobám uvedeným v § 96 odst. 3 písm. d) a v § 105 odst. 1 písm. f)
stavebního zákona a vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Místně příslušnému obecnímu úřadu,
pokud není stavebním úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou
dokumentací.
Společný souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne
vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato.
Platnost společného souhlasu nelze prodloužit.
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Jiří Čvančara
oprávněná úřední osoba

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen.
Obdrží:
účastníci (doručenky)
OBEC KLOKOČNÁ, IDDS: payb75h
Jan Fedák, Klokočná č.p. 59, 251 64 Mnichovice
Nikolaj Novák, Vykáňská č.p. 1971/8, 100 00 Praha 10-Strašnice
Jan Miškovský, Klokočná č.p. 70, 251 64 Mnichovice

