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VÝZVA
VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ

Eva Podhorná, nar. 19.6.1950, Bojanovice 3, 768 31 Zlobice
kterou zastupuje JUDr. Ivo Pavlů, ev. č. ČAK – 00479, IČ 66203643, nám. T. G. Masaryka 121/11,
796 01 Prostějov
podala dne 17.2.2016 odvolání proti usnesení ze dne 14.1.2016, které vydal odbor výstavby Městského
úřadu Litovel pod č. j.: LIT 15926/2015 a spis.zn.: VYS 700/2013/SDv, kterým přerušil územní řízení o
umístění stavby:
"Přístavba plotu na p. č. 489/1 v k. ú. Růžov na Moravě"

(dále jen "stavba") na pozemku parc.č. 489/1 (druh pozemku - zahrada) v katastrálním území Růžov na
Moravě zahájeném na základě žádosti, kterou dne 20.8.2010 podala
Lenka Weiserová, nar. 5.11.1978, Polívkova 341/9a, 779 00 Olomouc-Nová Ulice
Správní orgán Vám podle § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "správní řád") zasílá stejnopis podaného odvolání a současně Vás
v y z ý v á,
abyste se k němu vyjádřili ve lhůtě pěti dnů ode dne doručení této výzvy.

Ing. Ludmila Šmakalová
vedoucí odboru výstavby MěÚ Litovel
otisk úředního razítka

Příloha:
- stejnopis podaného odvolání
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Obdrží:
Žadatelka, tj. účastník územního řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) a § 92 odst. 3 stavebního zákona
(do vlastních rukou doporučeně na doručenku):
Lenka Weiserová, Polívkova č.p. 341/9a, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn dle § 85 odst. 1 písm. b) a § 92 odst. 3
stavebního zákona (doručení do DS):
Obec Stražisko, IDDS: 3p9aqv3
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) a § 92 odst. 3 stavebního zákona (veřejnou
vyhláškou):
Jitka Havlíčková, Okružní č.p. 3832/171, 796 01 Prostějov 1
Dotčený orgán (doručení do DS):
Městský úřad Konice, odbor životního prostředí, IDDS: 3m8bvgu
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doporučeně na doručenku nebo
do DS):
Obecní úřad Stražisko – úřední deska, IDDS: 3p9aqv3
Městský úřad Litovel, oddělení vnitřních věcí, Nám. Př. Otakara č.p. 778/1b, 784 01 Litovel

Tato výzva musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Litovel
a zveřejněna také způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctý den po vyvěšení na úřední desce
Městského úřadu Litovel se výzva považuje za doručenou.
Pro informaci, avšak již bez právních účinků vztahujících se na doručení, se tato výzva vyvěsí též
na úřední desce Obecního úřadu Stražisko, včetně zveřejnění způsobem umožňují dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí této výzvy.

