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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“)
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznámil zahájení řízení o změně
účelu užívání části stavby: „nebytové prostory - jednotky 1294/105“ na pozemku: stavební parcela č. st.
1665 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Otrokovice a dle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
oznamuje
možnost převzít následující písemnost adresovanou:
Dinh Cuong Iran, narozen dne 20.8.1979, poslední známé trvalé bydliště Körnerova 451, Brno 15,
Brno – Střed, Zábrkovice
-

oznámení o zahájení řízení o změně v užívání části stavby, ze dne 7.6.2018, č.j.:SÚ/25812/2018/OLE.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť jde o adresáta neznámého pobytu, resp. se
prokazatelně nedaří doručovat.
Adresát si může zásilku vyzvednout na stavebním úřadě, v úřední dny pondělí a středa od 8:00 – 11:30,
11:30 – 17:00 hodin, v neúřední dny úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 – 11:00 hodin.
Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, patnáctým dnem po vyvěšení
se písemnost považuje za doručenou.

Ing. David Olejník
referent odboru stavební úřad
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Otrokovice po dobu 15 dnů a bude zveřejněno též
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne:………………………
Sejmuto dne:……………………………
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Doručuje se:
MěÚ Otrokovice - odbor provozní, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
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