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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o podaném odvolání
a výzva k podání vyjádření
Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad místně
příslušný podle § 11 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“) a věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a § 6 odst. 3 písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), vydal dne 28. 12. 2015 usnesení č. 604/2015, pod č. j. MUMI
15042486 o prodloužení přerušení územního řízení pro stavbu nazvanou „Rychlostní silnice
R52, stavba 5206 Perná – st. hranice ČR/Rakousko“ na pozemcích v katastrálních územích
Perná, Dolní Dunajovice, Bavory, Mikulov na Moravě, vedené pod spisovou značkou
STU/9043/2010/ALEL.
Proti tomuto usnesení podal odvolání v zákonné lhůtě dne 28. 01. 2016 účastník řízení – spolek
Frank Bold Society, IČ: 653 414 90, Údolní 33, Brno (dříve Ekologický právní servis, občanské
sdružení).
Z tohoto důvodu usnesení nenabylo právní moci.
Stejnopis odvolání je přílohou tohoto oznámení.
Stavební úřad účastníkům tohoto správního řízení předkládá podané odvolání proti předmětnému
výše uvedenému usnesení a současně Vás analogicky v souladu s ustanovením § 86 odst. 2
správního řádu,

vyzývá,
aby jste se k podanému odvolání ve lhůtě do 5 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení, vyjádřili.
Okruh účastníků řízení dle § 85 stavebního zákona je vymezen v příloze č.1 tohoto oznámení.
V rámci svého vyjádření se můžete vyjádřit ke všem skutečnostem uváděným v podaných
odvoláních a navrhnout další důkazy. K nově navrhovaným důkazům správní úřad přihlédne dle
§ 82 odst. 4 správního řádu pouze tehdy, pokud jste je nemohli uplatnit dříve. K vyjádřením
podaným po lhůtě se nemusí přihlížet.
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Tato veřejná vyhláška bude zveřejněna vyvěšením na úřední desce a elektronické desce MěÚ
Mikulov, OÚ Perná, OÚ Bavory, OÚ Dolní Dunajovice, po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po
vyvěšení se písemnost v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu, považuje za
doručenou. Za den doručení se považuje ve smyslu § 25 odst. 3 správního řádu, 15-tý den
vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Mikulov.

Vyvěšeno na úřední desce dne:........................................ Sejmuto dne:......................................

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:…………………………………......

Sejmuto dne:………………………......................

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:
Příloha č. 1 – seznam účastníků řízení
Příloha č. 2 – podané odvolání
Obdrží:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č. p. 546/56, 145 05 Praha 4
- v zastoupení SUDOP PRAHA a.s., Olšanská č. p. 1, 130 80 Praha
Osobám, uvedeným v ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu, se usnesení doručuje v souladu
s ustanovením § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou
- viz příloha č. 1
Na vědomí s žádostí o vyvěšení na úřední desce a elektronické desce:
Obecní úřad Perná, Perná č. p. 294, 691 86 Perná
Obecní úřad Bavory, Bavory, 692 01 Mikulov
Obecní úřad Dolní Dunajovice, Zahradní č. p. 613, 691 85 Dolní Dunajovice
Městský úřad Mikulov, odbor organizační a vnitřních věcí, Náměstí č. p. 1, 692 01 Mikulov

