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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY
František Drs, nar. 18.5.1956, Bošilec 17, 373 65 Bošilec (dále jen "žadatel") dne 6.4.2011 podal
žádost o povolení výjimky z ustanovení § 25 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů pro umístění stavby:
OTEVŘENÝ PŘÍSTŘEŠEK PRO USKLADNĚNÍ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY - BOŠILEC 17

-

na pozemku st. p. 17/1, parc. č. 93/1 v katastrálním území Bošilec., která se týká:
Stavba bude umístěna tak, že odstupová vzdálenost od společných hranic pozemků parc. č. 92/7 a
92/11 bude snížena ze stanovených 2 metrů na 0,3m (min.).

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území pro
územní řízení.
Stavební úřad České Budějovice, 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 využívání území
pro územní řízení 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 (Stavební úřad České Budějovice, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hod. a pátek
od 8,00 do 11,30 hod.).
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.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebního úřadu
České Budějovice
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Obdrží:
navrhovatel (dodejky)
František Drs, Bošilec č.p. 17, 373 65 Dolní Bukovsko
ostatní účastníci (dodejky)
Josef Kubeš, Bošilec č.p. 85, 373 65 Dolní Bukovsko
Anna Drsová, Bošilec č.p. 17, 373 65 Dolní Bukovsko
ostatní
Obec Bošilec, IDDS: vzyb7ue

