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Veřejná vyhláška
Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný speciální stavební
úřad pro pozemní komunikace podle § 15 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) vykonávající státní správu dle § 16
odst. 1 a § 40 odst. 4) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „speciální stavební úřad“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1
písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní
řád"), v souladu s ustanovením § 94p stavebního zákona a podle §25 odst. 1 2 a §144 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) veřejnou
vyhláškou oznamuje, že
účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:
parc.č. st. p. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 16/1, 16/2, 19/1, 19/2,
20/1, 24/1, 24/2, 27/1, 27/2, 27/3, 28/2, 28/3, 31/1, 32/1, 32/2, 35/1, 179/1, 179/2, 567, parc. č.
83/2, 83/13, 83/15, 2323/4, 2323/19, 3914, 3926/2, 3926/4, 3926/5, 3926/8 v katastrálním území
Brod nad Dyjí
mohou si vyzvednout rozhodnutí společného územního a stavebního povolení vedeném pod č.j.
MUMI 20041615 ze dne 29.09.2020 pro stavbu nazvanou „Brod nad Dyjí - zvýšení
bezpečnosti chodců, II. etapa" (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 36/2, parc. č. 73/4, 90/4,
1659/1, 2323/1, 2323/2, 3935 v katastrálním území Brod nad Dyjí, na Městském úřadě Mikulov,
odbor stavební a životního prostředí, Náměstí 1, Mikulov, dveře č. 229 nebo na Obecním úřadě
Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí 45, 691 81 Brod nad Dyjí,

otisk razítka

Ing. Jaroslav Parolek
odborný zaměstnanec
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce MěÚ Mikulov.
Dále se doručí OÚ Brod nad Dyjí se žádostí o bezodkladné vyvěšení na své úřední desce na dobu
nejméně 15 - ti dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.

Vyvěšeno na úřední desce
Sejmuto

dne:........................................
dne:.....................................

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:…………………………
Sejmuto
dne:……………………….
Razítko a podpis soby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí
oznámení……………………………………………………

