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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) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“), oznámil opatřením č.j. MMHK/
050304/2021, ze dne 23.3.2021, účastníkům zahájení řízení ve věci 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
Martinem Illichem, nar. 5.6.1983, Růženy Naskové 279/1, 50341 Hradec Králové
(dále „žadatelé“), 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 a
povolení stavby kůlny na pozemku p.č. 78/18 v k.ú. Slatina u Hradce Králové (dále „stavba“);
současně stanovil lhůtu ve které bylo možné uplatnit dotčenými orgány závazná stanoviska a
účastníky řízení své námitky.
Podklady pro rozhodnutí byly v průběhu řízení doplněny o následující:
Protokol z ohledání místa stavby, ze dne 25.3.2021.
Vyjádření – nesouhlas s povolením výjimky a návrh na odstranění černé stavby podané BV
Development Slatina s.r.o., dne 31.3.2021.
Sdělení – pozvánka č.j. MMHK/078246/2021, ze dne 4.5.2021, ve věci pokusu o smírné
odstranění rozporů.
Sdělení – pozvánka (změna termínu) č.j. MMHK/082608/2021, ze dne 10.5.2021, ve věci
pokusu o smírné odstranění rozporů.
Protokol sepsaný dne 1.6.2021 při pokusu o smírné odstranění rozporů, které brání řádnému
projednání a rozhodnutí ve věci.
Stanovisko – vyjádření podané BV Development Slatina s.r.o., dne 28.6.2021.
Výzva č.j. MMHK/125288/2021, ze dne 15.7.2021 pro BV Development Slatina s.r.o.,
k předložení důkazů na podporu svých tvrzení.
Žádost BV Development Slatina s.r.o. o doplnění chybějících údajů, ze dne 29.7.2021.
Sdělení stavebního úřadu č.j. MMHK/136436/2021, ze dne 4.8.2021, ve věci žádosti ze dne
29.7.2021.
Zaslání situace sklápění od BV Development Slatina s.r.o., doručené dne 9.8.2021.
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Nadepsaný správní orgán ke dni vydání tohoto sdělení shromáždil podklady pro rozhodnutí a
dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu ustanovení §
36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní
řád“).
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou
moc.
Účastník řízení (jeho zástupce) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby
průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je
uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo
území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující
správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného
držitele (§ 36 odst. 5 správního řádu). Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí
prokázat své oprávnění (§ 30 odst. 5 správního řádu).
Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet u Magistrátu města Hradec Králové – odbor stavební,
na adrese Československé armády 408, pravé křídlo, 3. patro, kancelář číslo dveří 270, a to
v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin. Doporučujeme se předem domluvit s oprávněnou
úřední osobou (kontakty jsou uvedeny výše), po předchozí domluvě je možné nahlížení do
podkladů rozhodnutí i v dalších dnech.
Po uplynutí 15 dnů ode dne doručení tohoto sdělení poslednímu z účastníků správní orgán
ve věci rozhodne.

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

otisk úředního razítka

Rozdělovník – účastníci řízení:
Martin Illich, Růženy Naskové č.p. 279/1, Věkoše, 50341 Hradec Králové 7
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

