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odbor stavební úřad 

 
  
VAŠE ZNAČKA:   

 
dle rozdělovníku 

ČÍSLO JEDNACÍ: SÚ/50596/2014/KRN 
SPISOVÁ ZNAČKA: SÚ/9328/2014/KRN 
OPRÁVNĚNÁ 
ÚŘEDNÍ OSOBA: Jaroslava Krňanská 
TELEFON: 577 680 220 
E-MAIL: krnanska@muotrokovice.cz 
DATUM: 19.11.2014 
  

 

 

 

V EŘE J N Á  V Y H L Á Š K A  
O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST 

 

 

Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) 
příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznámil opatřením ze dne 
13.11.2014 zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením spočívající v prodloužení lhůty k jejímu 
dokončení pro stavbu: Stavební úpravy RD Bělov č.p. 88  na pozemku: stavební parcela číslo 100 v 
katastrálním území Bělov a dle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

oznamuje 
 
možnost převzít následující písemnost adresovanou: 
 

• Pavel Novák, J. Jabůrkové 1406, 765 02 Otrokovice 
• Marcela Nováková, J. Jabůrkové 1406, 765 02 Otrokovice 

 
- oznámení ze dne 13.11.2014, č.j.: SÚ/50007/2014/KRN. 

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť jde o adresáty neznámého pobytu. 

Adresát si může zásilku vyzvednout na stavebním úřadě, v úřední dny pondělí a středa 8:00 – 11:30 a 12:30 
– 17:00 hodin; v neúřední dny po telefonické domluvě. 
Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, patnáctým dnem po vyvěšení 
se písemnost považuje za doručenou. 

 

 

 

 
 

 
Jaroslava Krňanská 
referent odboru stavební úřad                                                                                 otisk razítka 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Otrokovice a OÚ Bělov po dobu 15 dnů a bude 
zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
Vyvěšeno dne:………………………                                         
 
Sejmuto dne:……………………….. 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 

 

 

 
 

 

 
Doručuje se:  
 
Doporučeně: 
MěÚ Otrokovice - odbor evidenčně-správní, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice 
Datová schránka: 
Obecní úřad Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice, DS: OVM, 5jqasq3 
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