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DLE ROZDĚLOVNÍKU

V Ý Z VA
V Y J ÁD Ř E N Í K P O D AN É M U O D V O LÁN Í
Jitka Walterová, nar. 22.1.1975, Klumparova 571/11, 50002 Hradec Králové a Richard
Walter, nar. 5.10.1972, Klumparova 571/11, 50002 Hradec Králové,
podali dne 15.10.2021 odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové – odboru
stavebního, jako stavebního úřadu příslušného 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“), č.j. MMHK/162431/2021, ze dne 22.9.2021,
kterým byla zamítnuta jejich 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 dodatečné povolení stavby kůlny na pozemku p.č. 78/18 v k.ú. Slatina u Hradce Králové.
Odvolání bylo podáno u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, bylo podáno
v zákonné lhůtě a je přípustné.
Nadepsaný správní orgán dle ustanovení § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“), tímto zasílá stejnopis podaného odvolání
všem účastníkům, kteří se mohli proti rozhodnutí odvolat, a současně je

vyzývá,
aby se k němu, ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení této písemnosti, vyjádřili.
Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je může zrušit nebo změnit, pokud tím plně
vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže by s
tím všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas (§ 87 správního řádu). Neshledá-li správní
orgán, který napadené rozhodnutí vydal, podmínky pro takový postup, předá spis se svým
stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu a to do 30 dnů ode dne doručení odvolání (§ 88
správního řádu).
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Rozdělovník:
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
Podané odvolání:

