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Ve Kdyni, dne 20.7.2020

*DR2C3XD1HM21*

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Brnířov, IČO 00572608, Brnířov č.p. 41, 345 06 Kdyně
(dále jen "stavebník") dne 7.7.2020 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
rekonstrukce hasičské zbrojnice - II. etapa
na pozemku st. p. 169 v katastrálním území Brnířov. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavba obsahuje:
Stavební úpravy v části objektu hasičské zbrojnice, kde se provede redukce stávajících otvorů
v přízemí objektu – na jihozápadní straně se provede výměna vrat při zachování velikosti otvorů, na
severovýchodní straně se vrata zmenší přizdívkou a osadí se nová – zateplená dvoukřídlá vrata.
Okna na severovýchodní straně budou zazděna.
Městský úřad ve Kdyni, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení,
ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad ve Kdyni, stavební odbor, úřední
dny Po a St 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin).
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního
opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního
zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Radek Zelenka
vedoucí stavebního odboru
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Brnířov, IDDS: 5avbyvv
Ing. Zbyšek Šlehofer, Brnířov č.p. 100, 345 06 Kdyně
Helena Šlehoferová, Brnířov č.p. 100, 345 06 Kdyně
dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, IDDS: p36ab6k

