MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD
stavební úřad
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod
Č.j.: ST/983/2014/soch
JID : 73916/2014/muhb

Havlíčkův Brod, dne 29.10.2014
Vyřizuje: Ing. Sochor Libor, 569 497 214, lsochor@muhb.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Havlíčkův Brod, jako stavební úřad příslušný podle § 13, odst. 1, písm. g) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), vedl územní řízení, kterým vydal rozhodnutí o umístění stavby částečná
úprava vedení nn, Slavníč, na pozemku st. p. 1, 7/2, 12, parc. č. 1, 2, 13/2, 18/1, 18/2, 18/3, 19, 20, 21,
22, 23/1, 23/2, 24, 28, 116, 119/2, 119/3, 121, 124, 159, 165, 168, 169, 170, 171/1, 171/2, 171/3, 633,
634, 635, 636, 637, 643, 646/9, 647, 648 v katastrálním území Slavníč.
Vzhledem k tomu, že spoluvlastník pozemku tp.č. 7/2 katastrální území Slavníč není znám (zemřel),
provádí stavební úřad doručení rozhodnutí o umístění stavby podle ustanovení § 25 odst. 1 a 2 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád :
veřejnou vyhláškou
.
Převzít rozhodnutí může účastník řízení u Městského úřadu Havlíčkův Brod, stavebního
úřadu, a to vždy v pondělí a ve středu od 8 00 do 17 00 hod, v úterý a ve čtvrtek od 9 00 do 15 00 hod a
v pátek od 9 00 hod do 14 00 hod.
Poučení:
Dnem vyvěšení, od kterého se počítá 15. den jako den doručení, je den vyvěšení na úřední desce
Městského úřadu Havlíčkův Brod (§ 25 odst. 3 správního řádu)

Ing. Libor Sochor
referent stavebního úřadu

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Ke zveřejnění obdrží :
Městský úřad Havlíčkův Brod, podatelna: k bezodkladnému vyvěšení na úřední desku podle § 25, odst. 2
a § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 - správní řád, v platném znění na dobu nejméně 15 dnů.
Oznámení zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup, po lhůtě vyvěšení bezodkladně zaslat zpět.
Obecní úřad Slavníč : k bezodkladnému vyvěšení na úřední desku po dobu nejméně 15 dnů; po uplynutí
lhůty bude vyhláška vrácena stavebnímu úřadu s vyznačením doby vyvěšení a sejmutí

