Městský úřad Týnec nad Sázavou
K Náklí 404,257 4L Týnec nad Sázavou
ODBOR VYSTAVBY

Číslole orułcí:
splsovÁ zĺĺłčrn:

TnS-202I/298I-II

vvŘlzuLr:

Miloslav Ctibor
3I7 7OI 932;724258032

VÝst.2987/Żo21'/Ct

TELEFON:
E-MAIL:

ctibor@

DATUM

23.1r.2027

m

estotynec.cz

VYROZUMENI

o

NÁHRADNív oonučeruíozruÁnĺrĺĺí

Navrhovatel: Martina Briežniková, nar.01.01.1977, Nechvílova č.p' t834l23, Praha 4-Chodov, 148 00
Praha 414 (dále jen ''žadatel'') dne 74'07'2021- podala a dne 29.09.2021 doplnila žádost o povolení
výjimky ve věci umístění stavby:

stavba pro rekreaci
na pozemku parc. č. 224lt29 a parc. č,.224/32 v katastrálním územíRabyně

Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst' 1 písm'
d) zákona č'' 1"83/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ''stavební zákon''), vzhledem k podaným námitkám dne 01'1L.2021 nařídil přípisem ze
dne 23.].].'2021 pod č. j' TnS-202Ll298L-Io ve věciústníjednání.
Účastníkem řízeníje rovněž pan
Ludvík Zĺmmer, nar.25't2.I981, trvale bytem Československé armády č'p' 4o8/57,5oo
Králové 3, který je na této adrese neznámý.
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Hradec

Náhradnídoručeníprotohoto účastníkařízeníje provedeno veřejnou vyhláškou vsouladu s s 25 odst.l
zákona č'5oo/2oo4 Sb., správnířád, v platném znění.

(otisk úředního razítka)

Miloslav Ctibor v.

r.

vedoucí odboru výstavby
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Sejmuto dne

Vyvěšeno dne: ...........,

Razítko, podpĺs orgánu, který potvrzuje vyvěšenía sejmutíoznámení

obdrží:
k vyvěšení na úřednídesce:

Městský úřad Týnec nad Sázavou, K Náklí404,257 4L Týnec nad Sázavou
obecní úřad Rabyně, BlaŽenice 16,257 44 Netvořice

Příloha: nařízení ústního jednání

č. j'

TnS-2021'/298t-to ze dne

23.Il.202l

Městský (lŕađTýnec nad Sázavou
K Náklí 404,257 4L Týnec nad Sázavou
oDBoR vÝsĺRvsv

Číslo.lrorĺRcí:

rnS-202L/2987-IO
vÝst.298I/2a2I/ct

sptsovÁ zrułčrR:

vvŘlzulr

Miloslav Ctibor

TELEFON:
E-MAIL:

317 70I932;724258032
ctibor@ mestotynec.cz

DATUM

23.77.2027

NAR!ZENI
ÚsľĺvíľtoJEDNÁNí
Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby podle 5 49 odst. 1 zákona č.50o/2oo4 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisti

nařizuje
ve věci podání námitek Hanou Šindlerovou dne 01-'1L.2O2t v ŕhení o povolení výjimky k umístění stavby
pro rekreaci na pozemku parc. č. 224/129 a224/32 v kat' územíRabyněristníjednánína den

16. prosince2o2t (čtvrtek)v 09.00 hodin
se schůzkou pozvaných v kanceláři odboru výstavby.

Poučení:
Přĺneste s sebou průkaz totožnostĺ - občanský průkaz nebojiný doklad podle s 36 odst' 5 správního řádu'

Účastník si můžepodle
plnou mocí.
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33 správního řádu zvolĺt zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje

(otĺsk úředního razítka)

Miloslav Ctibor v.

r.

vedoucí odboru výstavby

obdrží:
účastníci(dodejky)
Martina Briežniková, Nechvílova ć,'p' 1'834/23, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Hana šindlerová, Růžová č.p.947/8,11-0 oo Praha 1-Nové Město
Ludvík Zimmer, Československéarmády č,p.408/51',5o0 03 Hradec Králové 3 - doručuje se veřejnou
vyhláškou

Č1' ľns-zozlizlsl_lo

Na vědomí:

Obec Rabyně, IDDS: A7uaqam

stľ' 2

