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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o možnosti převzít písemnost

Odbor stavební a územního plánování Městského úřadu Sokolov , jako speciální stavební úřad příslušný
podle §15 odst.1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon”) tímto oznamuje ve smyslu §25 zákona
č.500/2004 Sb., správní řád
oznamuje
možnost převzít následující písemnost:
- oznámení rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením - na stavbu: "KPÚ k. ú. Kaceřov,
realizace polních cesta a HS", adresované p. Anně Fischerové, poslední známý pobyt (zjištěno
dle KN): Německo.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť není známé místo TP adresáta.
Adresát si může zásilku vyzvednout v kanceláři č. A. 3.15 – 3. patro na Městském úřadě v Sokolově.

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Sokolov, Obecního úřadu Chlum Svaté Maří a Obecního úřadu Kačeřov,(§ 25 odst. 3 zákona
č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění - dále jen správní řád). Ve stejný den, kdy se vyvěsí
na úřední desce úřadu, bude oznámení vyvěšeno způsobem umožňujícím dálkový přístup na tzv.
elektronické úřední desce.
Patnáctý den po vyvěšení je dnem doručení ( § 25 odst. 2 správního řádu).

„otisk úředního razítka“

Kamila Živná, v.r.
referent odboru stavebního a územního plánování
oprávněná úřední osoba

Č.j. MUSO/56521/2018/OSÚP/KAZI

str. 2

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Obdrží:
1. Obecní úřad Chlum Sv. Maří, J.W. Goetheho č.p. 26, Chlum Sv.Maří, 357 09 Habartov2.
2. Obecní úřad Kaceřov, IDDS: ryeamjd
sídlo: Kaceřov č.p. 32, 357 51 Kynšperk nad Ohří
3. Městský úřad Sokolov, Odbor kanceláře tajemníka - podatelna, Rokycanova č.p. 1929,
356 01 Sokolov 1

