Adresa:
Městský úřad Čelákovice, odbor stavebního úřadu
nám. 5. května 1
obec: 250 88 Čelákovice
V Nehvizdech

dne 10. 1. 2020

ŽÁDOST O POVOLENÍ VÝJIMKY
podle § 169 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

X z obecných požadavků na využívání území
□ z technických požadavků na stavby
I. Žadatel
X fyzická osoba
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování,
není-li shodná s místem trvalého pobytu), telefon
□ fyzická osoba podnikající - záměr souvisí s její podnikatelskou činností
jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa
pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu), telefon
□ právnická osoba
název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla (popřípadě též adresa pro doručování,
není-li shodná s adresou sídla ), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby
Jiří Novák, 1.1.1995, Klánovická 123, 250 81 Nehvizdy
Email: jiri.novak@seznam.cz Tel.číslo: 602 123 456
Žádá-li o výjimku více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

□ ano

X ne

II. Žadatel jedná

X samostatně
□ je zastoupen:

jméno, příjmení/název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého
pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):

III. Označení:
- ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
z něhož je požadováno povolení výjimky:
• § 20 odst. 3 a 7
požadavky na vymezování a využívání pozemku
• § 21 odst. 5, 6 a 7
pozemky staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci
• § 25 odst. 2, 3, 4, 5 a 7
vzájemné odstupy staveb

- ustanovení vyhlášky č. 286/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění
pozdějších předpisů, z něhož je požadováno povolení výjimky:
• § 5 odst. 2
odstavná a parkovací stání
• § 10 odst. 3 a 5
úroveň podlahy obytné místnosti a světlá výška místnosti
• § 11 odst. 2
osvětlení obytné místnosti
• § 12 odst. 2
větrání a osvětlení příslušenství bytu
• § 13 odst. 2
proslunění
• § 18 odst. 6
zakládání staveb - izolace
• § 40 odst. 4
schodiště rod.domů a domů pro rod. rekreaci
• § 41 odst. 5
hyg.zařízení staveb se shromažďovacím prostorem
• § 44 odst. 2
hyg.zařízení ubytovací jednotky
IV. Popis výjimky, o jejíž povolení se žádá:
Pozemek: parc. č. 321/123 v katastrálním území Nehvizdy
Stavba: č.p.
1234
Umístění zahradního domku ve vzdálenosti 0,5m od hranice pozemku p.č. 321/124
Umístění pergoly na hranici s pozemkem p.č. 321/124
V. Důvody k podání žádosti o povolení výjimky:
Stísněné poměry na pozemku

VI. Jména a příjmení (názvy) a adresy (bydliště, sídla) účastníků řízení o povolení výjimky:
František Novotný, Klánovická 124, 250 81 Nehvizdy
VII. Stanoviska dotčených orgánů, které hájí zájmy podle zvláštních předpisů, pokud byla
získána před podáním žádosti
Stanovisko městyse Nehvizdy

XYX
Podpis za městys

podpis (razítko) žadatel

VII. Přílohy:
stanoviska dotčených orgánů
vyjádření účastníků řízení – sousedů můžete použít z žádosti „Oznámení záměru“ a podat
současně

