
i chccaí úř.ed !'r.lťrp* jČÍs' dopor.

c.j. su/177112012
Vyřizuje : Ing. Dral-roslava Mačáková oprávněná úřední osoba
e-mail : drnacakova.ou@lutin.cz

V Lutíně ďne 29.8.2012

vÝZvAK PoDÁNÍ vy.lÁnŘENÍ K oDVoLÁNÍ
vEŘEJNoU vYHLÁŠKoU

Bc. Jaroslav Ambrož, nar.2.l1.l971 aBc. Jana Ambrožová, nar. 15.5.1979 oba bytem
Hněvotín 487 ( dále jen žadaÍel) podali dne 2I.2.20l2 Žádost o vydání územního rozlrodrrutí o
urlístění stavby

oplocení na parc.č. 993172 v k.ú. Hněvotín

obecní Úrřad Lutín stavební ťrřad, jako stavebttí úřad příslušný podle $ 13 odst. l, písm. g) a $
84 č' 18312006 Sb', o rjtzemtlínl plánování a stavebnírl ř'ádLr, ve znění zákorla č' 6812001 Sb., (dále jen
stavební zákon) vydal clne 21.6.2012 pod čj. SÚ/l05/45112012 úzetntlí rozhodnutí, kterým stavbu
rrnl ísti l .

Drre 6.B'2012 pod čj. SÚ/l77112012 obecní úřacl LLrtín stavební úřad obdržel včas podarré
odvolání účastníka řízení Ing. Mafiina Hryzbila' byte. Berkova 40, Horka nad Moravou ( k poštovní
př'epravě podáno 3.8'20l2) proti vydanénru rozhodnutí.

Stavební úřad obecního úrřadu Lutín v souladu s ustanovenírn $ 86 zákona č. 500/2004 Sb.,
správrrí řád. ve zrrění pozdějších předpisů (dále jen správrrí řád) tuto skutečnost oznamuje všenr
úrčastníkůrn řízení^ kteří se rnohli proti rtsnesellíodvolat'

Stavebníťtřad současně tyto ťrčastníky vyzývá, aby se k odvolánívyjádřilive Ilrůtě do 15 dnů
otl cloručení této výzvy, jinak knim nebude přihlédntrto. Vyjádření zašlete r-ra obecní Úrřad LLrtín
stavební úřad.

Do podkladů řízení lze nahlódnout a s obsalrem odvolání se seznámit u stavebního úřadu
(využijte především návštěvní dny pondělí, střecla 8 - 17 hod). V ostatní dny po předešlé
clomluvě s úřeclní osobou.

Nechá-li se kclokoli z účastníkťr iízenízasÍupovat, př'edložíjeho zástr-rpce písemnou plnou moc.

Stavební ťrřad ve smyslu $ 87 správrlího řádtr nlťtŽe o dovolání sánr rozhodnout, jestliže
odvolánív pltlérn rozsahrt vyhoví' a jestliže s tínr budoLr ostattlí účastníciřízení soLrlrlasit.

V opačnénl případě bLrde odvolání spolu se spisovýnr rnateriálenl podle $ 88 správního řádLr

poStotlpello oclvo lac ítn u orgán u k rozhodnutí.

Tatovýzva je dorLrčována účastníkůnr řízení v souIadtt s ustanovením $ 25 odst. 1 správrrílro
řádLr ve spojení s $ 87 odst. l stavebního zákona veř'ejrlou vylrláškoLr.
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Dortrčí se :

účastníci řízení dle fB5 odst. ] stavebn.ího zákona -

1. Bc. Jaroslav Ambrož, Hněvotín 487
2. Bc. Jana Ambrožová, Hněvotín 487
příslušna obec
Obec Hněvotín (DS)

Účastníci íízení dle $ 85 oclst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou - vyvěšeno na úřední
clesce obecního úřaclu Lutín a obecního úřadu Hněvotín

Tuto výzvl nlusí být vyvěšenn po dobu 15 dnů no úřední desce obecnílto úřadu Lutín a úřední
desce obecního liřudlt Hněvotín. Poslední den ]Sti denní lltitý, po kterou je výzva vyvěšenil nil
l|řední desce je clnent doručení. Zveřejňuje-li se písentnost vyvěšenín nu více úředních cleskdclt,
považuje se zl clen vyvěšení rlen, ve kterém byla písemnosÍ vyvěšena nejpozději.

Vvvěšeno dne Seimuto dne : .

OBBCNí Ú -arl,

7

Zádáne obecní úřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšení a se-jrnutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšírlu
stavebnírnu úřadu.
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