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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení vlastníku stavby a účastníkům, kteří
nejsou známi
o možnosti převzít si písemnost
Městský úřad Podivín, stavební úřad, jako stavební úřad věcně příslušný dle § 13 odst. 1
písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný dle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších změn (dále jen "správní řád"), vydal dne 4.4.2017
rozhodnutí a nařídil odstranění stavby, (dále jen „stavba“): výrobku plnícího funkci
stavby včetně základové konstrukce provedené na části pozemku, parcela číslo 160/2
( výměra pozemku 9324m², druh pozemku – ostatní plocha), ( níže v situaci stavba
označena číslem 01) v kat.úz. Nové Mlýny.
Rozhodnutí je vedené pod spis.zn.: MUPO 1221/2016 SÚ a Č.j.: MUPO/SÚ/2056/2016Sve-NOS/Rozh./8 ze dne 4.4.2017.
Do okruhu účastníků výše uvedeného řízení, patří osoby (dále jen „osoba“), vlastník
stavby, jakožto osoba povinná, která není správnímu orgánu známa. Dále do okruhu
účastníků patří též další dotčené osoby (dále jen „osoba), tj. osoby, které mají vlastnická
nebo jiná věcná práva ke stavbám na pozemku (p.č.160/2) v kat. úz. Nové Mlýny, na kterém
je odstraňovaná stavba umístěna, a tyto osoby nejsou správnímu orgánu známy.
Tuto možnost (v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu, ve spojitosti s § 32
odst. 3), převzít si písemnost, mají i účastníci (dále jen „účastník“), tj. osoby, které mají
vlastnická nebo jiná věcná práva ke stavbám na sousedním pozemku p.č. 183/139 v kat. úz.
Nové Mlýny, jakožto další dotčené osoby (dále jen „osoba“, §27 odst. 2 správního řádu).
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Na podkladě výše uvedeného mají možnost převzít si výše uvedenou písemnost,
v sídle Městském úřadu v Podivíně, stavebním úřadu, 2. patro, v kanceláři č. 109,
v úředních hodinách Po, St 8.00-12.00, 12.30 -17.00 hod. a v ostatních dnech dle tel. dohody
s oprávněnou úřední osobou, ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou (dále viz.níže).

otisk razítka

Miroslav Světnica
specialista stavebního řádu
pověřený k provádění správního úkonu

-

Situační plán, pozemek na kterém se předmětné stavby nachází

MÍSTO ZÁMĚRU, ČÁST POZEMKU p.č.160/2, kat. úz. Nové Mlýny M 1 : 5000
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MÍSTO ZÁMĚRU, ČÁST POZEMKU p.č.160/2, kat. úz. Nové Mlýny M 1 : 500

POHLED SEVERNÍ
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POHLED VÝCHODNÍ

POHLED ZÁPADNÍ
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POHLED JIHOVÝCHODNÍ

POHLED JIHOZÁPADNÍ
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce MěÚ Podivín a úřední desce OÚ Přítluky
na dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty
druhé § 25 odst. 2 správního řádu. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za
doručenou. Pro počítání lhůt je rozhodující datum vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední
desce Městského úřadu Podivín.
Datum vyvěšení:

5.4.2017

Datum sejmutí: 21.4.2017

………………………………….....................

……………………………............................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

V elektronické podobě

V elektronické podobě

zveřejněno od:

zveřejněno do :

………………………………….........................

………………………………..........................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
zveřejnění

Podpis

Razítko:

Razítko:
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oprávněné

osoby,

potvrzující

