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Doručuje se:
MěÚ Otrokovice, odbor provozní
- k vyvěšení na úřední desce

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“)
příslušný podle ustanovení § 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"), vede stavební řízení ve
věci povolení stavby: "stavební úpravy bytu, Luční 1171" (byt 1171/1) v panelovém domě na pozemku:
stavební parcela číslo 366 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Kvítkovice u Otrokovic 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:
 Lence Jiříkové, bytem Svatoplukova 198, 128 00 Praha 28 Nusle, a to:
Oznámení o zahájení stavebního řízení bez jednání, ze dne 02.01.2019, č.j.:SÚ/156/2019/KRN.
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť jde o adresáta neznámého pobytu.
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 po telefonické domluvě.
Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, patnáctým dnem po vyvěšení
se písemnost považuje za doručenou.

Jaroslava Krňanská
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.
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