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DLE ROZDĚLOVNÍKU

SDĚLENÍ – POZVÁNKA
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“), oznámil podle
§ 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
„správní řád“), opatřením č.j. MMHK/050304/2021, ze dne 23.3.2021, zahájení řízení
o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu, ve věci projednání 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,
ze dne 3.2.2021, 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.

Na základě vydaného oznámení bylo stavebnímu úřadu doručeno podání účastníka řízení –
společnosti BV Development Slatina s.r.o., Rybova 1905/25, Nový Hradec Králové, 50009
Hradec Králové, IČ 05690404, doručené z datové schránky 6939k9e, dne 31.3.2021. Tímto
účastník řízení podal nesouhlasné stanovisko s povolením výjimky pro umístění stavby, dále
sdělil, že se stavbou nesouhlasí, žádá o zamítnutí řízení o povolení výjimky a podává návrh
na odstranění černé stavby z důvodu nesplnění zákonných odstupových vzdáleností. Podání
dále obsahuje též žádost o místní šetření za účelem ověření velikosti projednávané stavby a
jejich reálných vzdáleností od hranice poz. p. č. 79/1 v katastrálním území Slatina u Hradce
Králové.

Nadepsaný stavební úřad se podle § 5 správního řádu pokusí o smírné odstranění rozporů,
které brání řádnému projednání a rozhodnutí dané věci, dne:
27. května (čtvrtek) 2021 v 8:30 hodin,

Č.j. MMHK/078246/2021

str. 2

se schůzkou pozvaných v místě předmětné stavby (ulice U Jednoty, Hradec Králové –
Slatina).
Účastník řízení (nebo 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).

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

otisk úředního razítka
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