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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
o DOPLNĚNÍ SPISU O NOVÉ PODKLADY ROZHODNUTÍ A O STANOVE Í LHŮTY

PRO Vy JÁDŘE Í SE K PODKLADŮM ROZHOD UTÍ

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěrn, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný správní
orgán v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení zahájenérn dne
21.6.2013 na žádost, kterou podal

Ing. Drahoslav Jedlička, na!". 22.4.1955, Vinařská 359/44, 603 00 Brno

(dále jen "žadatel "), ve věci

Prodloužení vodovodu Dolní Bečva - Vaškovy skalky
na pozemku parc. Č. 472/3, 478/25 v katastrálním území Dolní Bečva.

Byla doplněna nová vyjádření VaK V etín a.s., ČEZ Distribuce a.s., ČEZ leT Sevices a.s.

Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěrn, odbor výstavby a
územního plánování, úřední dny pondělí a středa 8 - 11.30, 12.30 - 17 hod., úterý a čtvrtek 8 - 11.00,
12.00 - 13.30 hod., pátek 8 - II 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

Ing. Helga Hrňová
referent oddělení stavebního úřadu
odboru výstavby a ÚP
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu, který písemnost
vydal (MěÚ Rožnov pod Radhoštěrn) a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.
Zároveň je nutno toto rozhodnutí zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Protože se písemnost
vyvěšuje na dvou úředních deskách, za den doručení se považuje den, ve kterém byla písemnost vyvěšena
u správního orgánu. I5.den po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
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Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:

účastníci
Olga Tichá, Dobrková Lhota č.p. 52 - veřejnou vyhláškou

ostatní
Obec Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f - k vyvěšení na úřední desku


