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MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV
odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
SPIS. ZN.:
Č.J.:
Oprávněná úřední osoba:
TEL.:
E-MAIL:

MUBR 9682/2017 /ST/MA
PDMUBR 10868/2017
Kamil Matěj
491 504 335
matej@broumov-mesto.cz

DATUM:

6.4.2017

NAŘÍZENÍ
ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování podle § 49 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
nařizuje
ústní jednání na den
28. dubna 2017 (pátek) v 10,00 hodin

se schůzkou pozvaných na místě, účelová komunikace U křížku v Jetřichově.
Ústní jednání je nařízeno z důvodu podání žádosti o omezení vjezdu na veřejně přístupnou účelovou
komunikaci na p.p.č. 1524/2 k.ú. Jetřichov, kterou jsou přístupné další pozemky jiných vlastníků.
Žádost o omezení vjezdu podal vlastník účelové komunikace.

Poučení:
Přineste s sebou průkaz totožnosti, tj. občanský průkaz nebo jiný doklad podle § 36 odst. 4 správního
řádu.
Účastník si může podle § 33 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje
plnou mocí.

Otisk úředního razítka
Kamil Matěj
referent odboru stavebního úřadu
a územního plánování
Městský úřad Broumov

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Č.j. PDMUBR 10868/2017

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

str. 2

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

Obecní úřad Jetřichov a Hejtmánkovice tímto ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu žádáme
o vyvěšení tohoto nařízení na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15-ti dnů
Po sejmutí žádáme o vrácení písemnosti, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí na odbor stavebního
úřadu a územního plánování Městského úřadu Broumov

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

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Josef Vlach, (1972) Jetřichov č.p. 12, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
L I M B A spol. s r.o., IDDS: tgmhgnn
Obec Hejtmánkovice, IDDS: qp5bs7s
OBEC JETŘICHOV, IDDS: aw5bni8
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Dvůr Králové nad Labem, 28. října 787, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem, IDDS: e8jcfsn
Josef Vlach, (1995) Jetřichov č.p. 12, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
(příp. další vlastníci, mohou – li být jejich vlastnická práva omezením vjezdu dotčena)
dotčené správní úřady
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát, IDDS:
urnai6d

