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ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ VÝJIMKY
Výroková část:
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"), přezkoumal žádost o výjimku z obecných požadavků na využívání
území pro územní řízení, kterou dne 6.4.2011 podal František Drs, nar. 18.5.1956, Bošilec 17, 373 65
Bošilec (dále jen "žadatel"), a podle § 94 odst. 4 a § 169 odst. 2, 3 a 5 stavebního zákona
povoluje
výjimku z ustanovení § 25odst. 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
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 17/1, parc. č. 93/1 v katastrálním území Bošilec.
Popis:
-

Sklad zemědělské techniky na pozemku parc. č. 17/1 a 93/1 v katastrálním území Bošilec bude
umístěn tak, že minimální odstupová vzdálenost od společné hranice se sousedním pozemkem
p.č.92/7 a 92/11 v k.ú. Bošilec bude 0,3 m. Vzdálenost požadovaná předmětnou vyhláškou je 2,00m.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
František Drs, nar. 18.5.1956, Bošilec 17, 373 65 Bošilec

Odůvodnění:
Dne 6.4.2011 podal žadatel žádost o výjimku z obecných požadavků na využívání území pro územní
řízení. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
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Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad
stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky
a dotčené orgány svá stanoviska.
Povolením výjimky se neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob ani sousední pozemky či
stavby. Účelu sledovaného obecnými požadavky na využívání území bude v daném případě dosaženo i
řešením podle povolené výjimky.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Josef Kubeš, Bošilec 85, 373 65 Bošilec
Anna Drsová, Bošilec 17, 373 65 Bošilec
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic v
Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Povolení výjimky nenahrazuje rozhodnutí potřebná pro umístění a provedení předmětné stavby.
Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebního úřadu
České Budějovice
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
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
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