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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Obecní úřad Doubrava, odbor hospodářsko-správní, úsek stavební, 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") a současně správní orgán příslušný podle § 10 a 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), podle ust. § 25
odst. 1 a 2 správního řádu
oznamuje možnost převzít písemnost
rozhodnutí ve věci umístění a povolení stavby "Zahradní chata" vč. doplňkových staveb na pozemku
parc.č. 3529/5 v katastrálním území Doubrava u Orlové, adresované osobě neznámé a neznámého pobytu,
kterou je:
Vilemína Večerková, adresa neznámá,
jakožto vlastník sousedního pozemku parc.č. 3529/2 v katastrálním území Doubrava u Orlové.
Adresát si může písemnost vyzvednout každý pracovní den na Obecním úřadě v Doubravě, odboru
hospodářsko-správním, úseku stavebním a dopravy, 1. patro, dveře č. 13, a to do 15-ti dnů od data
vyvěšení této veřejné vyhlášky.
Poučení:
Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, kterým se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i
osobám, které nejsou známy a v dalších případech stanovených zákonem, se písemnost, dle ust. § 25 odst.
1 v návaznosti na ust. § 32 odst. 3 správního řádu, doručuje veřejnou vyhláškou.
Doručení veřejnou vyhláškou se podle § 25 odst. 2 správního řádu provádí tak, že se oznámení o
možnosti převzít písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
Oznámení se taktéž zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

„otisk razítka“
Ing. Pavel Szostok
Stavební úřad Doubrava
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží veřejnou vyhláškou osoba neznámá a neznámého pobytu:
Vilemína Večerková, adresa neznámá

