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Městský úřad Kolín 
Odbor výstavby – stavební úřad 
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz 

tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz 

sídlo odboru: Zámecká 160, Kolín I 

 

Žadatel: Naše čj.: SU 77212/12-kout 
Martin Chudoba, 21.03.1982  
Libenice 128  
280 02  Kolín 2 
 
Martina Chudobová, 05.10.1983  
Viničná 327  
284 01  Kutná Hora 1 

Naše zn.: SU 9709/2012 
  
Počet listů: 2 
Příloh/listů: 1 
  
Vyřizuje: Ing. Veronika Koutová 
Telefon: 321 748 232 
E-mail: veronika.koutova@mukolin.cz 
  
Datum: 06.11.2012 

 
 
-  pozemek p.č. 103/11, k.ú. Libenice 
-  vrtaná studna 

 
 

VYROZUMĚNÍ 
o podaném odvolání 

 
Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 
písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební 
zákon"), vydal dne 17. října 2012 rozhodnutí pod čj. SU 54195/12-kout na stavbu vrtané studny na pozemku 
p.č. 103/11 v katastrálním území Libenice. 
 
Podle ustanovení § 86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád") Vás 
jako účastníka/ky řízení ve shora uvedené věci vyrozumíváme, že proti tomuto rozhodnutí podal účastník 
řízení dne 24.10.2012 pod č.j. SU 74650/12, potvrzené dne 25.10.2012 pod č.j. SU 74701/12 v zákonné 
lhůtě odvolání.  
 
V příloze připojujeme kopii podaného odvolání. 
 
Podané odvolání má odkladný účinek. 
 
K podanému odvolání se mohou účastníci řízení vyjádřit do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. V této 
lhůtě se též mohou účastníci řízení blíže seznámit s obsahem tohoto odvolání nahlédnutím do spisu 
vydaného rozhodnutí a originálu podaného odvolání na Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad 
v úřední dny: Pondělí a středa 8:00-17:00, ostatní dny po telefonické dohodě. 
 
Po této lhůtě bude odvolání předloženo na Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor regionálního 
rozvoje jako odvolacímu orgánu k rozhodnutí. 
 

otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
Ing. Veronika Koutová, v. r. 
referent 
oprávněná úřední osoba 
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Příloha 
Kopie odvolání ze dne 25.10.2012. 
 
 
Doručuje se: 
Účastníci řízení: 
Martin Chudoba, Libenice 128, 280 02 Kolín 2 
Martina Chudobová, Viničná 327, 284 01 Kutná Hora 1 
 
Účastníci řízení – v souladu s § 85, odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou: 
Martin Ďoubal, Kaňk 240, Kutná Hora, 284 04 Kutná Hora 4 
Zdeněk Moravec, Libenice 125, 280 02 Kolín 2 
Jiřina Moravcová, Libenice 125, 280 02 Kolín 2 
Jaromír Hrba, Libenice 129, 280 02 Kolín 2 
Jitka Hrbová, Libenice 129, 280 02 Kolín 2 
- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné  věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno 
 

K vyvěšení: 

Městský úřad Kolín, oddělení hospodářské správy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I 
Obecní úřad Libenice, Libenice 115, 280 02 Kolín 2 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne :   ……………………                                                       Sejmuto dne :  …………………… 
 
 
 
 

 
................................ 

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

 
Městský úřad Kolín, oddělení hospodářské správy a Obecní úřad Libenice vyvěsí toto oznámení na úřední 
desce a zároveň zveřejní na internetových stránkách MěÚ Kolín a Obce Libenice a jeho vyvěšení a sejmutí 
potvrdí. Po stanovené lhůtě zašle potvrzené rozhodnutí zpět na stavební úřad. 
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