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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o možnosti převzít písemnost
Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 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") a podle § 25 odst. 1 správního řádu

oznamuje
neznámým osobám – dědicům po Janu Zábranském, Cheznovice 9, 338 06 Cheznovice,

zemřelém dne 4.3.2017, jako účastníkům řízení, ve věci odvolání proti rozhodnutí ve věci
stavby: Přístavba a stavební úpravy stodoly za účelem změn v užívání na sklady a
kanceláře a umístění čistírny odpadních vod na pozemku st.p. 60/2, 60/1 a 70/1 v katastrálním
území Cheznovice, možnost převzít následující písemnost spis. zn. (č.j.): MeRo/9033/OST/16
Čer, č.j. dokumentu MeRo/2272/OST/17 ze dne 27.3.2017.
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát zemřel. Účastníci si mohou
zásilku vyzvednout v budově Městského úřadu Rokycany, Střed, Masarykovo náměstí 1, odbor
stavební, I. patro, kancelář č. 109, každý pracovní den po celou provozní dobu do 15 dnů ode
dne vyvěšení. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Otisk úředního razítka
Ing. Oldřich Dienstbier v. r.
vedoucí stavebního odboru
Za správnost vyhotovení: Štěpánka Čermáková
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.
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Datum zveřejnění na úřední desce:
Vyvěšeno dne:

Datum sejmutí z úřední desky:
Sejmuto dne:

..............................

....................................

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno od:

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno do:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

..............................

....................................

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
neznámé osoby – dědicové po Janu

Zábranském, Cheznovice 9, 33806 Cheznovice

Úřady pro vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
Obecní úřad Cheznovice, IDDS: bk8bnmj

