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DLE ROZDĚLOVNÍKU

SDĚLENÍ
S E Z N ÁM E N Í S P O D K L AD Y R O Z H O D N U T Í
Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. c) a § 169 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“), na podkladě
žádosti:
Jitky Walterové, nar. 22.1.1975, Klumparova 571/11, 50002 Hradec Králové a Richarda
Waltera, nar. 5.10.1972, Klumparova 571/11, 50002 Hradec Králové, zastoupených JUDr.
Janem Holáskem, LL.M., advokátem, Na Příkopě 583/15, 11000 Praha,
podané dne 26.5.2022, vede řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání
území, konkrétně:
Výjimky z ustanovení § 25 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů,
pro dodatečné povolení:
Stavby na pozemku rodinného domu Hradec Králové – Slatina, č.p. 279, související
s bydlením, sloužící jako kůlna,
na poz. p. č. 78/18 v katastrálním území Slatina u Hradce Králové.
Na základě vydaného oznámení zahájení řízení o povolení výjimky č.j. MMHK/117495/2022,
ze dne 7.7.2022, bylo stavebnímu úřadu dne 22.7.2022 doručeno podání účastníka řízení –
společnosti BV Development Slatina, s.r.o., nazvané „Vyjádření k nové žádosti Richarda a
Jitky Walterových o povolení výjimky…“.

Nadepsaný správní orgán dává účastníku řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
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Účastník řízení je oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do
vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 1 správního řádu).
Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet u Magistrátu města Hradec Králové, odboru stavebního,
na adrese Československé armády 408, pravé křídlo, 3. patro, kancelář číslo dveří 270, a to
v pondělí a středu od 8 do 11 a od 13 do 16:30 hodin. Doporučujeme se předem domluvit
s oprávněnou úřední osobou (kontakty výše), po předchozí domluvě lze nahlížet do podkladů
rozhodnutí i v dalších dnech.
Po uplynutí 15 dnů ode dne doručení tohoto sdělení správní orgán ve věci rozhodne.

Luboš Šulc
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Rozdělovník – účastníci řízení:
JUDr. Jan Holásek, LL.M., IDDS: u6chipd
Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města magistrátu města, Československé
armády č.p. 408/51, 50003 Hradec Králové 3
BV Development Slatina s.r.o., IDDS: 6939k9e

