MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE
Odbor životního prostředí a stavebního úřadu
Oddělení stavebního úřadu
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací:
MUB/OSÚ-21290/2019 bar
Spisová zn.:
OSÚ-20694/2018-bar
Počet listů/příloh: 1/1

VITBUCVD_74353
Doporučeně/DS

dle rozdělovníku
Vyřizuje:
Telefon/mobil:
E-mail:

Zdeněk Bárek
517324444
barek@bucovice.cz

Datum:

08.04.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
DORUČENÍ
ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí a stavebního úřadu, Oddělení stavebního úřadu (dále
jen "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), ve znění pozdějších předpisů, projednává
pod výše uvedenou spisovou značkou Žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemků parc. č. KN 2133,
KN 2604/1, KN 2604/3, KN 2604/4, KN 2604/5 (všechny zahrada) v katastrálním území Dobročkovice,
kterou dne 03.12.2018 podali žadatelé, kterými jsou společnost AGROLA, s.r.o., IČ: 60702087, se sídlem
Kožušice 28, 683 33 Nesovice a Ing. Jakub Neužil, nar. 20.05.1986, bytem Kožušice 28, 683 33 Nesovice.
Účastníkem územního řízení je mj. i STANISLAV PETŘÍK, Dobročkovice 33, 683 33 Nesovice, který dne
16.05.1980 zemřel a stavebnímu úřadu nejsou známy osoby, jakožto právní nástupci jmenovaného.
Z tohoto důvodu doručuje stavební úřad této osobě rozhodnutí č. 8/2019 ze dne 04.04.2019 pod č. j.:
MUB/OSÚ-20703/2019 bar (územní rozhodnutí o dělení pozemků) způsobem uvedeným v ustanovení
§ 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, veřejnou vyhláškou.

Zdeněk Bárek v. r.
vedoucí

Za správnost vyhotovení: Zdeněk Bárek
Městský úřad Bučovice
Jiráskova 502
685 01 Bučovice

E-mail: posta@bucovice.cz
ID DS td3be8p
Telefon 517 324 411

Č.j. MUB/OSÚ-21290/2019 bar

Tato veřejná vyhláška a rozhodnutí č. 8/2019 ze dne 04.04.2019 pod č. j.: MUB/OSÚ-20703/2019 bar
musí být vyvěšeny po dobu 15 dnů na úřední desce obce Dobročkovice a zdejšího správního orgánu.
Po uplynutí této lhůty bude vyhláška sejmuta, opatřena kulatým razítkem, podpisem oprávněné osoby
a zaslána zpět na zdejší stavební úřad.
Pro počítání lhůt je rozhodující datum vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který vyhlášku vydal.

Na úřední des ce
vyvěšeno dne: …………………………

sejmuto dne: ……………………

V elektronické podobě
vyvěšeno dne: …………………………

sejmuto dne: ……………………

Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí této vyhlášky:

Příloha:
-

rozhodnutí č. 8/2019 ze dne 04.04.2019 pod č. j.: MUB/OSÚ-20703/2019 bar (územní rozhodnutí
o dělení pozemků)
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