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Pozořice, dne: 10.5.2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VYROZUMĚNÍ
O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ
Dne 29.7.2009 podal Miroslav Vlček (nar. 25.7.1947), Novoměstská 1390/23, Řečkovice,
621 00 Brno 21 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: novostavba stodoly na pozemku:
pozemková parcela parcelní číslo 427 (zastavěná plocha a nádvoří) v kat. území Sivice. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.
Úřad městyse Pozořice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), Vás
tímto vyrozumívá, že v tomto územním řízení o umístění stavby: novostavba stodoly na pozemku:
pozemková parcela parcelní číslo 427 (zastavěná plocha a nádvoří) v kat. území Sivice dále pokračuje.
Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení v níže uvedené lhůtě nahlédnout u Úřadu městyse
Pozořice (návštěvní dny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod., přestávka od 11:30 do 12:30 hod.).
Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení
tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá stanoviska dotčené
orgány. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk razítka

Bronislava Častková v. r.
vedoucí stavebního úřadu
Za správnost vyhotovení: Ing. Renata Filipcová
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: ............................................

Datum sejmutí: …………………................

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb.
(správní řád).
………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Rozdělovník
Účastníci řízení Doručení jednotlivě:
Miroslav Vlček (nar. 25.7.1947), Novoměstská 1390/23, Řečkovice, 621 00 Brno 21
Obec Sivice (IČ - 00488313), Sivice 19, 664 07 Pozořice
Doručení veřejnou vyhláškou:
Radek Fiala (nar. 1.3.1972), Sivice 59, 664 07 Tvarožná
Josef Skládaný (nar. 22.5.1938), Mokrá 315, Mokrá-Horákov, 664 04 Mokrá-Horákov
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Obecní úřad Sivice, Sivice 19, 664 07 Pozořice
Úřad městyse Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, Opuštěná 9/2, Brno-město, 656 70 Brno
Spis
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