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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST
Městský úřad Strážnice, stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1, písm. d) a e) zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona), ve znění pozd.předpisů, v souladu s ust. § 25
zák. č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje možnost převzít tuto
písemnost:
Rozhodnutí - územní rozhodnutí o umístění stavby „Petrov, rozš. kNN, Martínek K-1367/3-1370/3“
ze dne 02.09.2019, č.j. MU/4283/2019-TOMS/11/ÚR,
účastníkovi řízení, kterým je: Miloslav Štica, Petrov č.p. 198, PSČ: 696 695
(výlučný vlastník pozemků parc.č. 519, 522, k.ú. Petrov u Hodonína), jakožto osobě, která není známa
(případně právním nástupcům - potenciálním dědicům).
Písemnost je uložena a připravena k vyzvednutí na MěÚ Strážnice, stavební úřad, náměstí Svobody 501,
696 62 Strážnice, I. patro, kanc. OISB, v úřední dny: pondělí a středa, v době od 7.00-11.30 a 12.00-17.00
hod., v ostatní dny po telefonické domluvě.

„otisk úředního razítka“
Josef Tomšej
referent stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Strážnice a
Obecního úřadu Petrov a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, v souladu s ust. §
25 odst. 2 správního řádu (patnáctým dnem se považuje písemnost za doručenou, byl-li oznámení v této
lhůtě zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup).
Dle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu je dnem vyvěšení den vyvěšení na úřední desku správního
orgánu, který písemnost doručuje (tímto je Městský úřad Strážnice)
Vyvěšeno dne: ………………………
Sejmuto dne: ………………………..
Razítko a podpis správní orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí: ………………………………
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Zveřejněno dálkovým přístupem: …………..……
Zveřejnění ukončeno dne: ………………………..
Razítko a podpis správní orgánu, který potvrzuje zveřejnění: ………………………………

Obdrží:
Správní orgány příslušné k vyvěšení na úřední desce a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (veřejná
vyhláška):
Městský úřad Strážnice, správní odbor, náměstí Svobody č.p. 503, 696 62 Strážnice
Obecní úřad Petrov, Petrov č.p. 113, PSČ: 696 65

