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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný speciální stavební
úřad pro pozemní komunikace, věcně příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) vykonávající státní správu dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona 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 § 94m odst. 1 stavebního
zákona a podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“) veřejnou vyhláškou oznamuje, že
Účastníci řízení podle § 94k písm d) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má
být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má
jiné věcné právo k tomuto pozemku) v postavení účastníka dle § 27 odst. 1 správního řádu,
parcela č. 2017/2 v katastrálním území Drnholec,
si můžou vyzvednout rozhodnutí společného územního a stavebního řízení na Městském
úřadě Mikulov, speciální stavební úřad, Náměstí 1, Mikulov, dveře č. 331.
Rozhodnutí společného územního a stavebního řízení je vydané pod č. j. MUMI 22043802 ze
dne 06.10.2022 pro stavbu nazvanou: "Drnholec - ul. Dělnická, přechod pro chodce" (dále jen
"stavba") na pozemku parc. č. 835/39, 2017/2, 2017/7 v katastrálním území Drnholec, kterou
podal Městys Drnholec, Kostelní 368, 691 83 Drnholec.
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Tato veřejná vyhláška bude zveřejněna vyvěšením na úřední desce MěÚ Mikulov, Úřadu
městyse Drnholec, po dobu 15 dnů a též způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem
po vyvěšení na úřední desce, 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

………………………………………………..

Dále se doručí:
Městys Drnholec, Kostelní č.p. 368, 691 83 Drnholec se žádostí o bezodkladné vyvěšení na své úřední
desce na dobu nejméně 15 – ti dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.

