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Ve Vysokém Veselí dne:

IDDS: iibafb5

3.11.2020

DORUČENÍ PÍSEMNOSTI
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Městský úřad Vysoké Veselí, stavební úřad jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.
e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“) oznamuje s odvoláním na ustanovení § 25 odst. 1 a 2 a § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), doručení veřejnou vyhláškou
osobám, které nejsou nyní známy – potencionálním dědicům po zemřelé Ivance Juričkové, narozené
16.3.1950, poslední známá adresa Zadní 117, Holohlavy, 503 03 Smiřice následující písemnost: oznámení
zahájení územního řízení, spis. zn.: 098/2020/SU/Nov, č.j.: VYV/378/2020/Nov, vydanou dne3.11.2020
na stavební záměr
„Třtěnice knn pro p. č. 339/2“
na pozemku parc. č. 339/2 v katastrálním území Třtěnice. Písemnost je uložena na adrese Městský úřad
Vysoké Veselí, stavební úřad, Mírové náměstí 9, 507 03 Vysoké Veselí.
Bylo zjištěno, že účastník řízení Ivanka Juričková zemřela a případní dědici nebyli dosud stanoveni a není
jim možno písemnosti doručovat.

Bc. Daniela Novotná
vedoucí stavebního úřadu
podepsal
Bc. Daniela Digitálně
Bc. Daniela Novotná
Datum: 2020.11.03
Novotná 20:39:20 +01'00'

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: 4.11.2020

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Tato písemnost se doručuje veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 25 správního řádu tak, že se vyvěsí na
úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. na úřední desce Městského úřadu Vysoké
Veselí a na úřední desce, kde má zemřelá poslední známou adresu pobytu, tj. na úřední desce obce
Holohlavy. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Vysoké Veselí a zveřejněním na webových
stránkách Městského úřadu Vysoké Veselí - elektronické desce, se písemnost považuje za doručenou.

