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V Pohořelicích dne 24.8.2015

O Z N Á M E NÍ
MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), oznamuje všem účastníkům řízení, že
rozhodnutí ze dne 10.08.2015, č.j. MUPO 37626/2015, kterým byla povoleno prodloužení
termínu pro dokončení odstranění stavby:
„Stodola“
na pozemku p.č. st. 54 v k.ú. Vranovice nad Svratkou:

nenabylo právní moci.
Do výše citovaného usnesení se v zákonné lhůtě 15-ti dnů odvolal dne 19.08.2015, č.j. MUPO
38750/2015 účastník řízení Ing. Josef Říčka, nar. 04.01.1940, bytem U Floriánka 61, 691 25
Vranovice.
MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad v souladu s ust. § 86 odst. 2
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyrozumívá účastníky
řízení o podaném odvolání do výše citovaného usnesení a současně je vyzývá, aby se
k odvolání vyjádřili a popřípadě navrhli způsob doplnění skutkového stavu věci nejpozději
do 7 dnů ode dne doručení oznámení.

„otisk úředního razítka“
Ing. Jana Dvořáková
vedoucí odboru ÚP a stavebního úřadu
Přílohy /pro všechny účastníky kromě odvolatele/:
- odvolání ze dne 19.08.2015 do rozhodnutí č.j. MUPO 38750/2015
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce MěÚ
Pohořelice a dále bude vyvěšeno po stejnou dobu na úřední desce Obce Vranovice. Rovněž
bude umožněn dálkový přístup a to na www.pohorelice.cz v sekci úřední deska/veřejné
vyhlášky. Patnáctý den vyvěšení na úřední desce MěÚ Pohořelice je dnes doručení.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno dálkovým přístupem dne:
Podpis a razítko odpovědné osoby:
Doručí se
/doporučeně na doručenku/
LIFTTECH s.r.o., Bohunická 114/61, 619 00 Brno - DS
Ing. Josef Říčka, U Floriánka 61, 691 25 Vranovice
Ivana Siverová, U Koupaliště 117, 691 25 Vranovice
Obec Vranovice - DS
/veřejná vyhláška/
právní nástupci/e MUDr. Heleny Říčkové, U Floriánka 61, 691 25 Vranovice
Dotčené orgány:
MěÚ Pohořelice OŽP
Na vědomí
Obec Vranovice – se žádostí o vyvěšení na úřední desce
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