Úřad městyse Okříšky
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DATUM:

13.1.2021

VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY
Michal Bohatý, nar. 6.1.1986, Lísková č.p. 1424/5, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 4,
Pavlína Bohatá, nar. 24.3.1986, Heraltice č.p. 101, 675 21 Okříšky
(dále jen "žadatel") dne 4.1.2021 podal žádost o povolení výjimky z ustanovení § 25 odst. 7 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů pro umístění
stavby:

rodinný dům
na pozemku parc. č. 19/1, 19/5, 19/6, 19/7 v katastrálním území Heraltice., která se týká:
Umístění stavby ve vzdálenosti 1,0 m od hranice pozemků parc. č. 19/9 a 1329/2, které jsou
místní komunikací.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu podle § 169
odst. 2 stavebního zákona ve věci výjimky z obecných požadavků na využívání území podle § 169 odst. 3
stavebního zákona.
Úřad městyse v Okříškách, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) a § 169 odst. 3 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů zahájení řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu a žádá
účastníky řízení, aby své námitky uplatnili do
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů
rozhodnutí (Úřad městyse v Okříškách, úřední dny: Po a St 7:00 - 16:30).
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.
Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit
k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

„otisk razítka“
Milostná Jitka
referent stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Michal Bohatý, Lísková č.p. 1424/5, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 4
Pavlína Bohatá, Heraltice č.p. 101, 675 21 Okříšky
Městys Heraltice, IDDS: bsga5xu
sídlo: Heraltice č.p. 78, 675 21 Okříšky
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
Městys Heraltice, IDDS: bsga5xu
sídlo: Heraltice č.p. 78, 675 21 Okříšky
účastníci (doručeno veřejnou vyhláškou)
František Málek, Heraltice č.p. 90, 675 21 Okříšky eventuelně jeho právní nástupci
dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, IDDS: ntdaa7v
sídlo: Žďárského č.p. 180, Kožichovice, 674 01 Třebíč 1

