Úřad městské části města Brna
Brno – Žabovřesky
Odbor stavební
616 00 B R N O, Horova 28
Spisová značka:
Číslo jednací
Oprávněná úřední osoba:
E-mail:

STU/02/14680/17/SVEJ
MCBZAB 14296/18/OS/SVEJ
Josef Švehla, tel.: 549 523 575, fax: 549 213 615
stavebni@zabovresky.cz
V Brně dne 28.11.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST
Úřad městské části Brno - Žabovřesky, odbor stavební, jako stavební úřad (dále jen „stavební úřad“)
příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vydal dne 28.11.2018 pod č. j. MCBZAB
14291/18/OS/SVEJ a spis. zn. STU/02/14680/17/SVEJ opatření – vyrozumění o podaném odvolání a
výzvu k vyjádření k podanému odvolání proti rozhodnutí vydanému dne 1.10.2018 pod č. j. MCBZAB
11996/18/OS/SVEJ a spis. zn. STU/02/14680/17/SVEJ o opravě zřejmých nesprávností v písemném
vyhotovení rozhodnutí o umístění stavby nazvané:
„BYTOVÝ DŮM LUŽICKÁ 4, BRNO - ŽABOVŘESKY"
-

novostavba bytového domu se čtyřmi bytovými jednotkami včetně parkování v podzemní
garáži pod objektem a připojení inženýrských sítí, umístění terénních úprav, opěrných zdí,
venkovních parkovacích stání a zeleně, na pozemcích p. č. 2941/1, 2941/2, 2941/3, 2941/4,
2941/5, 4053, 4054, 4055, 4056, 4057 v katastrálním území Žabovřesky (dále jen „stavba“).

Do okruhu účastníků územního řízení byl zahrnut Ing. František Zavadil, Lužická č. p. 2181/23,
Žabovřesky, 616 00 Brno 16, který dle registru obyvatel zemřel.
Účastníky předmětného řízení tak jsou neznámé osoby – dědicové po zemřelém Ing. Františku
Zavadilovi, jako spoluvlastníci pozemků p. č. 2951/1, 2951/2 v k. ú. Žabovřesky, na kterých stojí stavba
bytového domu č. p. 2181 a současně spoluvlastníci bytové jednotky v bytovém domě na ulici Lužická
v Brně - Žabovřeskách, resp. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.
Stavební úřad tímto oznamuje v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění (dále jen „správní řád“), ve spojitosti s ustanovením § 32 odst. 3 správního řádu, že výše
specifikované neznámé osoby mají možnost převzít si písemnost, tj. výše uvedené opatření vydané dne
28.11.2018 pod č. j. MCBZAB 14291/18/OS/SVEJ a spis. zn. STU/02/14680/17/SVEJ, tj. vyrozumění o
podaném odvolání a výzvu k vyjádření k podanému odvolání proti vydanému rozhodnutí o opravě
zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Patnáctým
dnem po vyvěšení a zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup se písemnost považuje za
doručenou.

otisk úředního razítka

Ing. Hana Meitnerová, v. r.
vedoucí odboru stavebního ÚMČBŽ
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Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů:
na úřední desce Úřad městské části Brno - Žabovřesky

Vyvěšeno dne: ………………..

Sejmuto dne: ………………..

Vyvěšeno s umožněním dálkového přístupu ode dne: ..…….……….. do dne: ......………….. .
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Úřad městské části Brno - Žabovřesky s žádostí o vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu
vyvěšení a sejmutí oznámení
- Úřad městské části Brno – Žabovřesky, Horova 28, Žabovřesky, 616 00 Brno
-

spis

