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VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí (dále jen „stavební úřad“), jako
stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a § 6 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
"stavební zákon") 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 § 94m odst.
2 stavebního zákona a podle § 25 odst. 1 a 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, identifikovaní dle § 94m odst. 2
stavebního zákona označením pozemků a staveb v katastru nemovitostí:
61/17, 5672, 5673/1, 61/32, 60/3, 60/1, 57, 5662, 5663, 56, 5678/4, 5678/8, 5678/5, 5678/7,
5678/6, 5676, 5691/1, 5692/1, 5678/30, 5678/29, 5678/3, 5678/27, 5678/10, 5678/13, 5678/14,
5678/15, 5678/11, 5678/16, 5678/17, 5678/18, 5678/28, 48 v katastrálním území Pavlov u
Dolních Věstonic,
si mohou vyzvednout oznámení o podaném odvolání s výzvou k podání vyjádření vedeném pod
č. j. MUMI 22032811, spis. zn. STZI/58355/2021/CIZM, pro stavbu nazvanou: „Marina resort
I. a Marina resort II."(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 5678/1, 5712, 5678/2, 5679,
5665, 5664, 5667, 5666, 5668/1, 5668/2, 5669, 5670, 61/19, 61/18, 2167/2 v katastrálním
území Pavlov u Dolních Věstonic na Městském úřadě Mikulov, stavebním úřadě, Náměstí 1,
Mikulov, dveře č. 226.
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Tato veřejná vyhláška bude zveřejněna vyvěšením na úřední desce MěÚ Mikulov, po dobu 15
dnů a též způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce
MěÚ Mikulov, se písemnost v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu, považuje za
doručenou.
Vyvěšeno na úřední desce dne…………………………
Sejmuto dne………………………………….
Vyvěšeno elektronicky dne……………………………
Sejmuto dne …………………………………
Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

