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MUBL 12126/2013

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY

Jan Grešák, nar. 15.4.1980t Nerudova 732t 388 01 Blatná
(dále jen "žadatel") dne 1.11.2013 podal žádo t o povolení výjimky z ustanovení § 21 odst. 4 a § 25
odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů pro umístění stavby:

"Pneuservis"

na pozemku parc.

Č.

122/4 v kata trálním území Bezdědovice,

která se týká:

Umístění stavby pro podnikatel kou činnost na pozemku rodinného domu, která bude přesahovat
zastavěnou plochu 25 m? a výšku 5 m. Konkrétně se jedná o stavbu se zastavěnou plochou 54 m2 a
výškou 5,4 m.
Stavba bude umístěna ve vzdálenosti menší než 2 m od hranice se sousedními pozemky. Stavba bude
umístěna ve vzdálenosti 0,5 m od pozemku parc.č. 106/12 a přímo na hranici s pozemkem
parc.č. 122/9 v k.ú. Bezdědovice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno
územní řízení.

řízení o povolení výjimky z obecných požadavků

Mě tský úřad Blatná, odbor vý tavby a územního
1 pí m. c) a § 169 od t. 3 zákona Č. 18312006
zákon), ve znění pozdějších předpi
(dále jen"
Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
požadavků na využívání území pro územní řízení
ů

na využívání území pro

plánování, jako tavební úřad příslušný podle § 13 odst.
Sb., o územním plánování a taveb ním řádu (stavební
tavební zákon"), oznamuje podle § 47 odst. I zákona
předpi
zahájení řízeni o povolení výjimky z obecných
a žádá účastníky řízení, aby vé námitky uplatnili do
ů

15 dnů od doručení tohoto oznámení.
Ve stejné lhůtě dělí svá tanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů
rozhodnutí (Měst ký úřad Blatná, odbor vý tavby a územního plánování, úřední dny: Po a St 7.30 - 12.00,
13.00 - 17.00 hod a Pá 7.30-10.30 hod.).
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Poučení:
Účastníci j ou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Úča tníci mají právo vyjádřit v řízení vé stanovi ko. Úča tníci e mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
Nechá-li se některý z úča tníků zastupovat

předloží jeho zá tupce pí emnou plnou moc.

Bc. Václav Koubek
vedoucí odboru vý tavby a ÚP
MěÚ Blatná
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