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Králův Dvůr, dne 19.9.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o možnosti převzít písemnost

Městský úřad Králův Dvůr, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále
jen “stavební zákon“), v řízení o umístění a povolení stavby stavebních úprav hospodářské budovy za
účelem změny v užívání na vinný sklep, terénních úprav a opěrné zdi na pozemku parc. č. 6/1, 996 v
katastrálním území Otročiněves, obec Otročiněves zahájeného na návrh Prof. RNDr. Jan Kratochvíl,
CSc., Vrútecká č.p. 2765/3, 141 00 Praha, Ing. Alena Kratochvílová, Vrútecká č.p. 2765/3, 141 00 Praha
dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
oznamuje
možnost převzít následující písemnosti:
rozhodnutí schválení stavebního záměru na výše uvedenou stavbu adresované účastníkovi řízení,
vlastníkovi sousedního pozemku: František Vilt, Karolína Viltová (dle výpisu z katastru nemovitostí LV
č. 137 – adresa neznámá a bez identifikátoru), Miloslava Hájková, Počaply, 267 01 králův Dvůr (dle
výpisu z katastru nemovitostí LV č. 213 – adresa neúplná a bez identifikátoru), Josef Prošek, 273 05
Přelíc 138 (dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 213 – bez identifikátoru)
Písemnosti jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.
Adresát si může zásilku vyzvednout na podatelně Městského úřadu v Králově Dvoře, stavebního
úřadu (úřední dny: Po a St 8-11,30; 12,30-17, v jiné dny po telefonické domluvě).

Dagmar Paterová
samostatný odborný referent
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Otročiněves a Stavebního
úřadu Králův Dvůr po dobu 15 dnů ode dne doručení a úřední desce webových stránek obce
Otročiněves. Po uplynutí stanovené doby bude zasláno zpět na stavební úřad s vyznačením data
vyvěšení a sejmutí.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Obecní úřad v místě stavby (dat.schránkou)
Obecní úřad Otročiněves
Obecní úřad Otročiněves (1x vyvěsit)
Stavební úřad Králův Dvůr (2x vyvěsit)

