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ozrvÁnneruÍ
zAHÁJENÍ ŘízENio VÝJIMcE z oBEcNÝcn poŽnoÁvxŮ rua VYUŽÍVÁNí ÚZEMÍ

Pavel Kouba, nar. 1965, Vlasenice 50, Lhota-Vlasenlce, g94 70 Kamenjce nad Lipou
(dále jen 'navrhoVatel') podal cine 1].1o'2o]7 naVlh zacIost o paýolenl Vyjin]ky z L.]stanoVen/ 625 odst' 2 VyhláŠky Č' 501/2006 sb', o obecnych poŽadavc cl na vyuz uan ;;;;;';;;il; r' "

sklad paliVa na pozemku parc'č' 466/29 v k'Ú' Vlasenice u Kamenice nad Lipouna poŽer.ku parc' Ó' 466/29 V katastráln m Uzem V]asenceu t<amenice najl|ou' Uveclen;imdae r o, o zara e.o . z^-r. lt?e .
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' e /1er ' oozd--slc_ píéoo 5: oae er ',ld.eo; zalo'' "oznarnuje podle s 87 odst 1 stavebního zako|a zaha]ón irzen o vyjlmce iustanoveni 5 zsodst 5 Vyhlášky č' 501/2006 sb', o obecných pozáJau.ří ná uvJiiuíi j.emi na u''s"L\edero I sla\o- Ve lére_ ooo'e Š t l2 oo\_''2 " a'"b ho zatoi" 
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15 dnú od dořučení

!l1._oel1 19o91vm'-nam t[am nebUde přih écinu10' Ve slejne lhútě scJělí sVá stanoviska ootčenéoÍoany Ucast-c' l zo-l l araJ r"I ]zet do ood'l"o. lo.'odl-l' V.s.\t} - dd LaŤor'Le TaoLoo. oooo ''.'d.o' azivo'.'foo-o"r'edl' J'eor 
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Pot]čení:

."":"".^':::|.1':Y:|:l-!.]]9V'r!oVa1 d!.l*'zy a č]n]t iné náVrl]y po ce ou clobu řízenj až do Vydání
lUZllCl(.]Íll]i ' UcasIn]c ma] praVo Vyjadi]t V řízení sVé stanovisko' Účastnic se rnohou přec]VydaJ]im lozhodnLr1] vy adi t L poc]|. ac]Ůrn rozhodnUtí, popřípac]ě nawnnóui1eno áopineni.
Necl']á_| se některý z účastnÍků řízenízastupovat' přec]]ožíjeho zástupce pisemnou p]nou moc.
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