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V Pohořelicích dne 6. května 2016

Ing. Jiří Sklenář
Křehlíkova 1442/23a
627 00 Brno

Oznámení
zahájení řízení o povolení výjimky
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 4.4.2016 podal Ing. Jiří Sklenář, bytem Křehlíkova 1442/23a, Brno (dále jen „žadatel“) žádost
o povolení výjimky z ustanovení § 25 odst. 5 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhl. č. 501/2006 Sb.“), pro umístění
stavby:
Rodinný dům Vranovice včetně přípojek na inž. sítě
na pozemcích parc.č. 66/1, 66/2, 2555/4, 2554/1 v k.ú. Vranovice nad Svratkou.
Popis:
Objekt rodinného domu je umístěn ve vzdálenosti 0,68 m od hranice sousedního pozemku parc.č. st.
741 a na hranici s pozemkem parc.č. st. 83 a 65/3, vše v k.ú. Vranovice nad Svratkou (pozemky
RD).
Není tedy dodržena min. vzdálenost 2,00 m od hranice se sousedním pozemkem dle ustanovení §
25 odst. 5 vyhl. č. 501/2006 Sb.
Uvedeným dnem podání bylo zahájeno řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na
využívání území pro územní řízení.
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Odbor územního plánování a stavební úřad Městského úřadu Pohořelice, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") a § 169 odst. 3 stavebního
zákona oznamuje podle § 94 odst. 4 a § 87 odst. 1 stavebního zákona, v souladu s ustanovením §
169 odst. 2 stavebního zákona zahájení řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na
využívání území pro územní řízení a současně podle § 49 odst. 1 správního řádu nařizuje k
projednání návrhu ústní jednání spojené s místním šetření na den

2.6.2016 ve 13:30 hod.
se schůzkou pozvaných: v zasedací místnosti OÚ Vranovice.
Stavební úřad upozorňuje, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a
připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim
nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení
jako účastníka řízení a důvody podání námitek. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů
rozhodnutí (odbor územního plánování a stavební úřad Městského úřadu Pohořelice, úřední dny: Po
a St 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00,ostatní dny po telefonické dohodě).
Poučení
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník 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.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při
plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při
zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání
správního rozhodnutí nebo opatření.
Vlastník nebo uživatel pozemků a staveb, které jsou předmětem řízení, je povinen strpět ohledání na
místě podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád").
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč
tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1
stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj
pozemek nebo stavbu.
Podávat návrhy, důkazy, vyjádření a stanoviska jsou oprávněni účastníci řízení po celou dobu trvání
řízení až do doby vydání rozhodnutí, současně mohu navrhnout doplnění podkladů k řízení.
„otisk úředního razítka“
Ing. Jana Dvořáková
vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce MěÚ Pohořelice a po
stejnou dobu zveřejněno i způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Dále bude pro informaci
zveřejněno na úřední desce obce Přibice. Patnáctý den vyvěšení je dnem doručení.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno dálkovým přístupem:
Podpis a razítko odpovědné osoby:

Doručí se
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
Ing. Jiří Sklenář, Křehlíkova 1442, 627 00 Brno 27
Radomír Klimeš, Nová 586, 691 25 Vranovice
Zdeněk Sochor, Dlouhá 75, 691 25 Vranovice
Klára Dušková, Masarova č.p.2084, Líšeň, 628 00 Brno 28
Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou dle § 25 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,ve
znění pozdějších předpisů)
neznámý vlastník objektu RD na pozemku parc.č. st. 741 v k.ú. Vranovice nad Svratkou
Exekutorský úřad Hodonín - exekuční příkaz na pozemek parc.č. st. 741 v k.ú. Vranovice nad
Svratkou
Na vědomí
Obec Vranovice, Školní č.p.1, 691 25 Vranovice, DS: OVM, 3dubfw9
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