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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“)
příslušný podle § 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") vydal dne 5.9.2017 oznámení o
pokračování řízení o odstranění stavby: "Oplocení u ¼ domku č.p. 5261 a 5262, ul. Dvořákova,
Otrokovice" na pozemku: pozemková parcela číslo 448/173 (zahrada), 448/174 (zahrada) v katastrálním
území Otrokovice a dle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“)
oznamuje
možnost převzít následující písemnost adresovanou:
• Jiří Ščuka, trvale bytem Dvořákova 5312, 765 02 Otrokovice 2, doručovací adresa:
Peterborough, PE3 7BF 53 Hartwell Way, United Kingdom,
• Drahoslava Ščuková, trvale bytem Dvořákova 5312, 765 02 Otrokovice 2, doručovací adresa:
Peterborough, PE3 7BF 53 Hartwell Way, United Kingdom,
oznámení ze dne 5.9.2017, č.j.:SÚ/39039/2017/ZRA.
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť jde o adresáta, pobývající dlouhodobě v cizině a
kterému se prokazatelně nedaří doručovat na doručovací adresu do ciziny uvedenou ve správním řízení
vedeném u zdejšího stavebního úřadu.
Adresát si může zásilku vyzvednout na stavebním úřadě, v úřední dny pondělí a středa od 8:00 – 11:30,
11:30 – 17:00 hodin, v neúřední dny úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 – 11:00 hodin.
Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, patnáctým dnem po vyvěšení
se písemnost považuje za doručenou.

Alžběta Zdražilová
referent odboru stavební úřad
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Otrokovice po dobu 15 dnů a bude zveřejněno též
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne:………………………
Sejmuto dne:……………………………
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Doručuje se:
MěÚ Otrokovice - odbor provozní, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
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