Městský úřad Rokytnice v Orlických horách
odbor výstavby a životního prostředí
náměstí Jindřicha Šimka 3, Rokytnice v Orlických horách
Č.j:
Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

MEUROK/12/2015/Le-12
Eva Levá, oprávněná úřední osoba
eva.leva@mu.rokytnice.cz
494 379 035

Levá Eva
6.2.2015 12:53:29

Rokytnice v Orlických horách, dne: 6. 2. 2015

VYROZUMĚNÍ
O PŘIZNÁNÍ ÚČASTENSTVÍ
Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný dle
§ 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") vyrozumívá účastníky řízení, že bylo vydáno usnesení pod č.j.
MEUROK/12/2015/Le-11 ze dne 6. 2. 2015, ve kterém bylo rozhodnuto, že Ing. Čeněk Kozák, Mádrova 3031/1,

143 00 Praha 4, Ondřej Bryscejn, Pěčín 187, 517 57 Pěčín u Rychnova nad Kněžnou a Ing. Michaela
Bryscejnová, Nepomucká 445/4, Praha 5 - Košíře, 150 00 Praha 5 jsou účastníky územního řízení dle § 85
odst. 2 písm. a) stavebního zákona - vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr
uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, ve věci
žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby: Splašková kanalizace k rekreačnímu objektu č. p. 151 Říčky v
O.h. na pozemcích: parcelní číslo 919 (lesní pozemek), 939/3 (trvalý travní porost), 939/8 (trvalý travní
porost), 942/1 (lesní pozemek), 952 (trvalý travní porost), 977(trvalý travní porost), 1006/1 (trvalý travní
porost), 1007 (ostatní plocha), 1011/1 (ostatní plocha), 1171/5 (trvalý travní porost), 1171/4 (trvalý travní
porost), 2348/1 (ostatní plocha), 2360 (ostatní plocha), 2361 (ostatní plocha) a na pozemcích evidovaných
ve zjednodušené evidenci – grafický příděl: parcelní číslo 969 (lesní pozemek), 970 (lesní pozemek), 971
(lesní pozemek), 978 (lesní pozemek), 1011/1 ( lesní pozemek), 1031 (lesní pozemek) , vše v kat. území
Říčky v Orlických horách
Do předmětného spisu mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu v Rokytnici v Orlických horách,
odboru výstavby a životního prostředí v úřední dny pondělí a středa od 7:00 - 11:30 a od 12:30 - 17:00, v ostatní dny po
telefonické domluvě s oprávněnou úřední osobou.

„otisk úředního razítka“
Eva Levá v. r.
referent odboru výstavby a životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení:............................................

Datum sejmutí:…………………................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:…………………………..…….

V elektronické podobě
zveřejněno do:….……………………………

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Rozdělovník
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Obecní úřad Říčky v Orlických horách, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

