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Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Odbor výstavby a územního plánování

/(?

Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Spisová značka: MěÚN yst/25702/2015//Mi
Č.j. dokumentu: MěÚ-RpR/11551/2016
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba - Jana Mikulová, tel.: 571 661 165

Rožnov pod Radhoštěm, dne 29.3.2016

datum vypravení:29.3.2016
Ivana Adamcová Colonna
Vlastník pozemku p.č. 1428/33 v k.ú. Vidče
Veřejná

vyhláška

SDĚLENÍ
SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako příslu šný správní

orgán v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozděj š ích
předpisů sděluje účastnici řízení Ivaně Adamcové Colonna, jejíž pobyt není znám, že se může vyjádřit
k podkladům rozhodnutí v řízení zahájeném dne 1O.7.2015 na žádost, kterou podal

.Josef Holiš, nar. 12.5.1951, Zašová 402, 756 51 Zašová,

kterého zastupuje JUDr.Ing. Lukáš Prudil, Ph.O., IČO 66247586, Bašty 416/8, 602 00 Brno

(dále jen "žadatel"), ve

věci

oplocení pozemku p.č.1428/26 a 1428/28

na pozemku parc. č. 1428/26, 1428/28 v katastrálním úzerni Vidče.
Dne 24.3.2016 bylo na stavební úřad doloženo závazné stanovisko č.j.0667/BE/2016-2 Agentury ochrany
přírody a krajiny České republiky, regionálního pracoviště SCHKO Beskydy Rožnov p .R. a spis je úplný.
Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a
územního plánování, úřední dny pondělí a středa 8 - 11.00, 12.00 - 17 hod., úterý, čtvrtek a pátek 8 l l.00, 12.00 - 14.00 hod„ Po uplynutí 5 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.

Otisk úředního razítka
Jana Mikulová
referent odd. stavebního úřadu
odboru výstavby a ÚP

Č.j . MěÚ-RpR/l 155 1/20 16

sir. 2

Obec tuto písemnost musí vyvěsit po dobu 15 dnů i

.tí /) Í,(/{,'
Vyvěšeno dne: :.... LI. .:.:................

způsobem um ožňujícím

dálkový přístup .

.
SeJmuto dne: .................... ............... .

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Ivana Adamcová Colonna, MerzigerStr. 6, 13583 Berlín, Německo-

veřejnou

vyhláškou

Obec Vidče, IDDS: 8qjbrsm
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