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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

Úřad městyse Drnholec, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona
č.183/2006_Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), v zahájeném územním řízení stavby: „Novosedly, rozšíření kNN Holub, Kilián“, vedeném
zdejším stavebním úřadem pod sp. značkou SUMDR 1111/2017 PIAL, podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
oznamuje
účastníkovi řízení Martausová Emilie, nar. 23.08.1960, poslední známá adresa Vršovců 1147/2, 709 00 Ostrava,
neznámý pobyt – vlastník pozemku parc. č. 6614, k.ú. Novosedly na Moravě, jejíž pobyt není správnímu orgánu
znám, že má možnost si vyzvednout na Úřadu městyse Drnholec, stavebním úřadu, písemnost:
 č.j. UMDR 1667/2017 PIAL ze dne 27.06.2017 – rozhodnutí územní rozhodnutí
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou v souladu se zněním 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řádů), jelikož pobyt výše uvedeného účastníka řízení není
správnímu orgánu znám.
Adresáti si mohou zásilky vyzvednout na stavebním úřadu Drnholec každý pracovní den po celou provozní dobu
do 15 dnů ode dne uložení.

Piálková Gabriela
referent stavebního úřadu

Tato veřejná vyhláška bude zveřejněna na úřední desce Úřadu městyse Drnholec dále i způsobem umožňujícím
dálkový přístup, a to po dobu nejméně 15-ti dnů. Patnáctý den po zveřejnění se písemnost v souladu s ustanovením
§ 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručenou. Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou
vyhláškou prostřednictvím úřední desky Úřadu městyse Drnholec.
Zveřejněno na úřední desce dne ……………………………………….. sejmuto dne ………………………………
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne …………………………. sejmuto dne …………………
Razítko a podpis osoby, která potvrzuje zveřejnění:

