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Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ
o možnosti převzít písemnost
Stavební úřad Obecního úřadu Zdounky příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen “stavební zákon”), v platném
znění, (dále jen „stavební úřad“), podle § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění, v souladu s § 25 odst. 1 téhož zákona, v územním řízení vedeném pod spisovou
značkou OU/1073/2022, pro stavbu nazvanou
„Zborovice, Sportovní – kabel NN, Jablunka“
tj. rozšíření distribuční sítě elektrické energie NN kabelem pod zem v pozemcích parcelní číslo
479 (orná půda, 2545 m2), 1107 (ostatní plocha, ostatní komunikace; 109 m2), 497/1 (orná půda,
161 m2), 499 (zahrada, 159 m2), 249/2 (zahrada, 632 m2), vše v katastrálním území Zborovice
(dále jen "stavba"),
oznamuje
možnost převzít písemnost Územní rozhodnutí, vydané dne 11.8.2022 pod číslem jednacím
OU/1818/2022, adresované i účastníku řízení, kterým je paní
JUDr. Jana Boukalová, nar. 26.6.1962, Sokolská 331, 76832 Zborovice.
Adresát si může písemnost vyzvednout v kanceláři Stavebního úřadu Obecního úřadu Zdounky
každý pracovní den po celou provozní dobu (mimo polední přestávku od 11.30 do 12.00 hod.)
do 15 dnů ode dne uložení. Nebude-li písemnost převzata, považuje se patnáctým dnem po
vyvěšení této veřejné vyhlášky za doručenou.

otisk razítka
(dokument byl opatřen rovněž elektronickým podpisem)
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Rozdělovník:
JUDr. Jana Boukalová, Sokolská 331, 76832 Zborovice

doručení veřejnou vyhláškou
Dále obdrží:
Obecní úřad Zborovice – s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce úřadu
Obecní úřad Zdounky - s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce úřadu

V souladu s ust. § 25 odst. 2 správního řádu musí být veřejná vyhláška vyvěšena na úředních
deskách Obecního úřadu Zdounky a Obecního úřadu Zborovice po dobu 15 dnů a současně
zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se
písemnost považuje za doručenou.
Jelikož se veřejná vyhláška zveřejňuje vyvěšením na dvou úředních deskách, považuje se dle
§ 20 stavebního zákona za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději.
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

Jméno a příjmení osoby, která vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky zajistila, a razítko
příslušného obecního úřadu, na jehož úřední desce byla veřejná vyhláška vyvěšena:

Zveřejněno v elektronické podobě dne:

Sejmuto dne:

Jméno a příjmení osoby, která vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky zajistila, a razítko
příslušného obecního úřadu, na elektronické úřední desce byla veřejná vyhláška vyvěšena:

