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VÝZVA
VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Petr Douda, Roudenská 155, 370 07 Roudné
podal odvolání proti rozhodnutí, které vydal Stavební úřad České Budějovice jako správní orgán dne
2.5.2018 pod spis.zn. SU/6670/2017 Da na základě žádosti, kterou dne 28.8.2017 podala
OMEGA & partners s.r.o., IČO 25177028, Jana Růžičky 1143/11, 148 00 Praha
Správní orgán Vám podle § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zasílá stejnopis podaného odvolání a současně Vás
v y z ý v á,
abyste se k němu vyjádřil ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení této výzvy.

Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebního úřadu
České Budějovice
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Tato výzva musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České Budějovice
(popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po dni
vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni
vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět
stavebnímu úřadu.
Výzva bude zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:
-

stejnopis podaného odvolání

Obdrží:
žadatel (dodejky)
OMEGA & partners s.r.o., IDDS: 9vgrdn5
dotčené orgány
HZS Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
KHS Jihočeského kraje, IDDS: agzai3c
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství, - zde Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor České Budějovice, dopravní
inspektorát, IDDS: eb8ai73
obec (dodejky)
Obec Roudné, IDDS: kc2au6r
ostatní se žádostí o zveřejnění pro doručení účastníkům řízení:
Magistrát města – kancelář tajemníka KT -UD - Úřední deska, - zde - se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení
zpět stavebnímu úřadu a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
Obecní úřad Roudné
- se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení
zpět stavebnímu úřadu a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

