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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VÝZVA K PROVEDENÍ NUTNÝCH ZABEZPEČOVACÍCH PRACÍ
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební
úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), podle § 135 odst. 2
stavebního zákona
vyzývá
vlastníka stavby na pozemku stavební parcela číslo 125 v katastrálním území Černíkovice, kterým
je Andriy Leush, Havlíčkova č.p.158, 517 50 Častolovice k provedení nutných zabezpečovacích
prací na stavbě stodoly umístěné na výše uvedeném pozemku. Při kontrolní prohlídce konané dne
21.8.2012 bylo zjištěno, že stavba, zejména její západní štítová stěna, svým stavebně technickým
stavem může ohrozit život a zdraví osob nebo zvířat na pozemku na kterém je umístěna i na
přilehlém pozemku parcelní číslo st.82 v katastrálním území Černíkovice.
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební
úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") Vás v souladu s § 134
odst. 2 stavebního zákona

vyzývá
ke zjednání nápravy nejpozději do 31.10.2012. Splnění výzvy oznamte neprodleně písemně výše
uvedenému stavebnímu úřadu.

referent odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou
Ing. Petra Ponková

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne ...................

Sejmuto dne ....................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření.

Doručí se:
1. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova č.p.136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou – pro
vyvěšení
2. Obecní úřad Černíkovice, Černíkovice č.p.55, 517 04 Černíkovice -pro vyvěšení
3. Úřad městyse Častolovice, Masarykova č.p.10, 517 50 Častolovice – pro vyvěšení
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