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SDĚLENÍ

Mčstský lli':j(j Týnec ňaí! ()(jl)or výstavhy, .jako stavební úřad pi'islušný' podle § )3 odst. l písni.
d) zákona č. l &3R')O(j Sb.. o ú7en]nin) plánováni a stavebním řádu (stavebni zákon). ve znění pozdějších
předpisu (dá|e jen "mavebni zákon"). na základě vaši žádosti ze dne 14.5.2() 13 podle ustanoveni zákona
č.1()6/1999 Sb.. o ^1)l)(.)dnerll přístupu k im"ormacim.

sděluje,

že vzhledem k [omu. žc jste nebyla účastníkem řízeni při prr.iednáváni staveb: dřevostavba. bazCn.
oploceni a zpevněné plochy na pozemku pare. č. l 147,'5 a siavebni parcela 460 v katastrálním území
Čakvice u Řehenic . nebude vám utnoZnčno pořízeni kopii dokladů. na základě kteřých byl vlastnik
pozemku oprávnčn stavby vybudovat. ale k vaši žádosti uvádíme:

Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby .je pro předmětné území oprávněným
stavebním úřadem od roku 2006. kdy mu byly pro jeho výkon postoupeny archivní doklady
Stavebním úřadem Velké Popovice a Obci Řehenice (stavební komise).
V tčchto složkách bylo d()h|edáno. Ze stavby: dřevostavba. bazén. oploceni a zpevněné plochy
na pozemku parč. č. l 147."5 a stavební parcela 460 v katastrálním území Čakovice u Řehenic
byly pro.jednány sravcbni konľlsi Obecního úřadu Řehenice. a to:

- rozhocinulin1 č. j.73/2006 ze dne 30.6.2006 - souhlas s oplocením u komunikace. rekonstrukce
dřevníku (nacházejiciho sc na západní straně u oploceni ve vzdálenosti 10 m od rodinného
demu). provedeni zámkové dja7by ve dvorním prostoru. vše íl rodinného domu č. p. 62

- sdělením k ohlášeni drobné stavby č. .i. 166/2002 ze dne 10.6.2002 - souhlas se stavbou bazénuna pozemku parč. č. l 169/1 v katastrálním území Čakovice u Řehenic.
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