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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST
ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY Č. 23031/2014
Odbor regionálního rozvoje MěÚ Týn nad Vltavou, 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"), v územním řízení podle § 84 až 91 stavebního zákona na stavbu

Stavební úpravy rodinného domu
Dražíč, Karlov-Nepomuk č.p. 32
umístěné na pozemku st. p. 129 v katastrálním území Dražíč, v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád (dále jen "správní řád")

oznamuje
MUDr. Ireně Pelikánové, bytem Jeseniova č.p. 1906/145, 130 00 Praha 3-Žižkov, nar. 19.4.1958, která
je zaspána jako vlastník pozemku parc.č. 965/5 a 975 k.ú. Dražíč
možnost převzít písemnost ze dne 26.8.2015, č.j. MÚT/17235/2015 v souladu s § 25 odst.1 správního
řádu (….doručování veřejnou vyhláškou osobám, kterým se prokazatelně nedaří doručovat)
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout na odboru regionálního rozvoje MěÚ Týn nad Vltavou, úřední
dny: Po 8:00 - 17:00, St 8:00 - 17:00), v ostatní dny po telefonické domluvě, do 15 dnů ode dne uložení.

Dle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu, se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že písemnost
popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který
písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též
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způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za
doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.

Ing. T R Č A Libor
Vedoucí odboru regionálního rozvoje
Otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
ostatní účastníci (doručenky)
1. Město Týn nad Vltavou, Úřední deska, IDDS: tn8b4c3
sídlo: náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1
dotčené orgány
2. Obecní úřad Dražíč, IDDS: ijqb6pa
sídlo: Dražíč č.p. 57, 375 01 Týn nad Vltavou 1
(se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 – ti dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí, vrácení
zpět a současně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup)

