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úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00 12.30 -17.00

d

Č.j: SMBO   3973/2015 OSÚ                                                                     Boskovice, 11. 8. 2015
        DMBO 10620/2015 OSÚ
Vyřizuje:  Ing. A. Dvořáková

Pražská 5, s.r.o.
Bezručova 2435/14
680 01 Boskovice

Informace k odvolání ze dne 2. 7. 2015

      Městský úřad Boskovice, orgán státní památkové péče, Vám sděluje, že Odvolání zaslané 
společností Pražská 5, s.r.o., Bezručova 2435/14, 680 01 Boskovice, proti rozhodnutí MěÚ 
Boskovice č. j. SMBO 3973/2015, DMBO 7998 OSÚ ze dne 17. 6. 2015, které bylo 
Městskému úřadu Boskovice doručeno dne 2. 7. 2015 - není  odvoláním.
Ve výše uvedené písemnosti, kterým je závazné stanovisko č. 31/15, je v poučení o odvolání 
uvedeno:
„Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Námitky je možné uplatnit 
prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu v této věci.“

     Závazné stanovisko č. 31/15 je vydáno podle § 149 zákona č. 500/2004, jako vyjádření 
dotčeného orgánu, a je podkladem pro stavební řízení ve věci. Odvolání je proto možné podat 
až proti rozhodnutí stavebního úřadu v této věci.

     Na základě výše sděleného je požadováno, aby bylo orgánu státní památkové péče MěÚ 
Boskovice do 18. 8. 2015, včetně, sděleno, zda bude dále konáno z Vaší strany tak, že bude 
zažádáno na odboru STAV MěÚ Boskovice o povolení, v rámci kterého může být podáno 
řádné odvolání ve věci rekonstrukce panského dvoru v Boskovicích.

     V případě, že nebude tato informace v požadovaném termínu podána, bude písemnost ze 
dne 2. 7. 2015 - Odvolání proti rozhodnutí MÚ Boskovice, č. j. SMBO 3973/2015 OSÚ, 
DMBO 7998/2015 OSÚ ze dne 17. 6. 2015, odeslána na Krajský úřad Jihomoravského kraje 
v Brně, jako podnět k přezkumnému řízení podle § 94 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

                                     

       „OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“                              Ing. Alena Dvořáková                                                                      
                                                                                Oprávněná úřední osoba pro výkon státní          
                                                                            správy státní památkové péče MěÚ Boskovice

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
Odbor výstavby a územního plánu
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