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SDĚLENÍ
SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
Stavební úřad Městského úřadu ve Znojmě, jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením § 36
odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů sděluje účastníkům řízení, že se
mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení zahájeném dne 14.9.2010 na žádost, kterou podala
Sylva Pavlačková, nar. 7.2.1969, Bratří Čapků 2284/20, 669 02 Znojmo
(dále jen "žadatel"), ve věci
oplocení
na pozemku parc. č. 750/1, 752/1, 785/1 v katastrálním území Vrbovec.
Na základě požadavku z místního šetření bylo dne 12.11.2010 předloženo skutečně zamýšlené grafické
vyjádření navrhované stavby oplocení.
S doplněným podkladem je možné se seznámit.
Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout: stavební úřad Městského úřadu ve Znojmě, úřední dny Po
a St 7:30 - 17:00. Po uplynutí 10 dnů ode dne doručení tohoto sdělení správní orgán ve věci rozhodne.
Poučení:
Sdělení se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se vzdal
práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Marie Holíková
referent odboru výstavby

Toto oznámení sdělení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na Městském úřadě Znojmo, a to i
v elektronické podobě.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení v podobě fyzické i elektronické:
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Sylva Pavlačková, Bratří Čapků č.p. 2284/20, 669 02 Znojmo 2
Obec Vrbovec, IDDS: v2faj5z
ostatní
Městský úřad Znojmo, IČ 00293881, odbor organizační, Obroková č.p. 1/12, 669 22 Znojmo
Obecní úřad Vrbovec, Vrbovec č.p. 146, 671 24 Vrbovec
Území s ÚP nebo RP ( § 92 odst.3 zák. č. 183/2006Sb. ( stavební zákon)
Další účastníci řízení dle § 85 odst.2 zák. č. 183/2006Sb. prostřednictvím veřejné vyhlášky:
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Vrbovec, Aleš Šťáva, Mgr. Jana Bukovjanová, Alena Malá
MěÚ Znojmo – odbor organizační, Obrokova 12, 6669 02 ( s žádostí o zveřejnění na úřední desce po
dobu minimálně 15-ti dnů, 15. den je posledním dnem oznámení )
Obecní úřad Vrbovec (s žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu minimálně 15-ti dnů, 15. den je
posledním dnem oznámení)

