
MUORX00KJBU6 

 
Úřední hodiny: E-mail: urad@muor.cz BANKOVNÍ SPOJENÍ: 
Po, St: 8:00–11:30 a 12:30–17:00 E-podatelna: posta@muor.cz ČSOB a.s Praha, pobočka Orlová 
Čt: 8:00–11:30 a 12:30–13:30 Internet: www.mesto-orlova.cz číslo účtu: 107216397/0300 
Út, Pá: (pouze pro objednané)   IČ: 00297577 

Městský úřad Orlová 
Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně 

Odbor výstavby 
Staré náměstí 76, 735 11 Orlová-Město 

 
 
VÁŠ DOPIS ZN.:  

 
 

ZE DNE:  
NAŠE ZN.: MUOR  77368/2014 
SPIS ZN.: MUOR S 2345/2014/OV/JUE 
VYŘIZUJE: Ing. Eva Jurčíková 
TEL.: 596 581 729 
FAX: 596 581 735 
E-MAIL: eva.jurcikova@muor.cz 
DATUM: 16.12.2014 
 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
Městský úřad Orlová, odbor výstavby, jako vyvlastňovací úřad věcně příslušný dle ust. § 15 odst. 
1, písm. a) a místně příslušný dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., zákona o odnětí nebo 
omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě, v platném znění (zákon o vyvlastnění)  
 

oznamuje možnost převzít písemnost 
 
rozhodnutí o vyvlastnění, vydané Městským úřadem Orlová, odborem výstavby dne  5.12. 2014 zn. 
MUOR 74437/2014, adresované osobě neznámé po zemřelém Mgr. Erichu Lankočovi a osobě, 
které se nepodařilo doručit na známou adresu Martinu Boturovi, spoluvlastníkům části pozemku 
parc.č.  2418/2 v katastrálním území Doubrava u Orlové.  
Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jímž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i 
osobám, které nejsou známy a v dalších případech, které stanoví zákon, se písemnost dle ust. § 
25 odst. 1 ve spojení s ust. § 32 odst.3 (uložena povinnost nebo odňato právo) zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, v platném znění, doručuje veřejnou vyhláškou.  
Adresáti si mohou zásilku vyzvednout každý pracovní den u Městského úřadu v Orlové, odboru 
výstavby, radnice, Staré nám. 76, Orlová Město, v kanceláři č. 323, ve 2. NP do 15-ti dnů ode dne 
uložení.  
 
  
„otisk úředního razítka“  
Ing. Eva Jurčíková 
vedoucí oddělení stavebního řádu 
  
Obdrží veřejnou vyhláškou: 
Osoba, která není neznáma po zemřelém  Mgr. Erichu Lankočovi 
Osoba, které se nepodařilo doručit na známou adresu Martin Botur (Mírové náměstí 516/1, 703 00 
Ostrava 3) 
 
K vyvěšení veřejné vyhlášky: 
Městský úřad Orlová, odbor správy úřadu, Osvobození č.p. 796, 735 14  Orlová-Lutyně  
Obecní úřad Doubrava, 735 33 Doubrava, č.p. 599  
 
Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15-ti dnů.  
Vyvěšena dne:                                                        
Sejmuta dne: 
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