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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Úřad městské části města Brna, Brno-Slatina, Odbor výstavby a územního rozvoje, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), místně příslušný podle § 11 odst. 2 zák. č.
500/2004 Sb., správní řád (dále jen "správní řád"), věcně a místně příslušný podle čl. 18 odst. 2 písm. b)
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna,
„oznamuje“
účastníkům řízení „Daniela Babicová, Kigginsova č.p. 1482/12a, Slatina, 627 00 Brno 27 a Andrej
Weisman, Macharova 9, 851 01 Bratislava, Slovenská republika“ možnost převzít si písemnosti,
územní souhlas č.j. MCBSLA/04842/17/OVÚR/LU ze dne 11.09.2017, ve věci navýšení gabionového
plotu na pozemku parc. č. 2297/390 v k.ú. Slatina a účinnost územního souhlasu č.j:
MCBSLA/05037/17/OVÚR/LU ze dne 19. 09. 2017 v téže věci.
Uvedené písemnosti si účastníci řízení můžou osobně převzít ve lhůtě do 15-ti dnů od data vyvěšení, u
Úřadu městské části města Brna Brno-Slatina, Odboru výstavby a územního rozvoje, Tilhonova 59, Brno,
v kterýkoliv úřední den (pondělí – středa 08.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 hod.), případně kterýkoliv jiný
pracovní den po předchozí telefonické dohodě.
Správní orgán k tomuto způsobu doručování podle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, přistoupil z důvodu, že se jedná o osoby účastníků řízení, kteří se v místě
svého trvalého pobytu pravidelně nezdržují a jejich jiné místo pobytu není správnímu orgánu známo.
Patnáctým dnem po vyvěšení a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup se písemnost považuje
za doručenou.
otisk razítka

Ing. Jitka Pokorová
vedoucí odboru výstavby
a územního rozvoje
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a dále zveřejněno způsobem
umožňující dálkový přístup
Vyvěšeno dne: …………………….

Sejmuto dne: …………………….
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. Daniela Babicová, Kigginsova č.p. 1482/12a, Slatina, 627 00 Brno 27
2. Andrej Weisman, Macharova 9, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

