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VÝZVA
ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY
Stavební úřad Městského úřadu v Kostelci na Hané, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.
e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), provedl dne 21. 8. 2018 kontrolní prohlídku na stavbě
"Rodinný dům a stavba v zahradě rodinného domu"
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č.
závady:

v katastrálním území Kostelec na Hané, při které zjistil tyto

1. Stavba rodinného domu je prováděna v rozporu s vydaným územním rozhodnutím Sp.Zn.: KnH1555/2012/Šr ze dne 19. 6. 2012 a souhlasem s provedením ohlášené stavby Sp.Zn.: KnH2604/2012/Šr ze dne 25. 7. 2012. Stavba v zahradě rodinného domu byla provedena bez
předepsaného společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního
záměru. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, nesmí být výše uvedené stavby užívány do doby
jejich dokončení. Dokončení staveb bude předcházet vydání pravomocného rozhodnutí ve věci
žádosti o dodatečné povolení staveb a rozhodnutí z řízení o odstranění staveb podle § 129 odst. 1
písm. b) stavebního zákona.
Stavební úřad podle § 134 odst. 2 stavebního zákona
vyzývá
stavebníka, kterým je
ke zjednání nápravy, která bude spočívat v tom, že přestane být užívána stavba rodinného domu a stavba
v zahradě rodinného domu bezprostředně po obdržení této výzvy, nejpozději však do 30 dnů ode dne
obdržení této výzvy.
Poučení:
Nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, vydá stavební úřad rozhodnutí, kterým zjednání nápravy
nařídí. Při provádění stavby může rozhodnout o přerušení prací a stanovit podmínky pro jejich
pokračování.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
1.
ostatní
2. Olomoucký kraj, Odbor strategického rozvoje kraje, Oddělení stavebního řádu, IDDS: qiabfmf
3. A/A

