odbor stavební úřad
VAŠE ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ:
SPISOVÁ ZNAČKA:

SÚ/35591/2020/OLE
SÚ/5305/2020/OLE

OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA:
TELEFON:
E-MAIL:
DATUM:

Ing. David Olejník
577 680 246
olejnik@muotrokovice.cz
7.9.2020

Doručuje se:
MěÚ Otrokovice - odbor provozní
nám. 3. května 1340
765 02 Otrokovice

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), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), vydal rozhodnutí o společném umístěna a
povolení stavby: „Zastřešení bytového domu v Otrokovicích, K. Čapka 1198-9“ na pozemku: stavební
parcela č. st. 1230 (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
okruhu potencionálních dědiců po zemřelém:


Jiřím Paličkovi, narozeném dne 4.9.1953, posledně bytem ul. K. Čapka 1198, 765 02 Otrokovice,
který je dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 3507 doposud vlastníkem ½ bytové jednotky
1198/203 a ½ podílu 7057/270823 na pozemku st. 1230 v k.ú. Otrokovice o výměře 666 m2, jelikož
nebylo doposud ukončeno dědické řízení, a na uvedeném LV nebyl zapsán nový
vlastník/vlastníci,



Korvasové Blaženě, narozené dne 31.8.1930, posledně bytem ul. K. Čapka 1198, 765 02
Otrokovice, která je dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 3507 doposud vlastníkem bytové
jednotky 1198/304 a podílu 5588/270823 na pozemku st. 1230 v k.ú. Otrokovice o výměře 666 m2,
jelikož nebylo doposud ukončeno dědické řízení, a na uvedeném LV nebyl zapsán nový
vlastník/vlastníci,



Krobathové Marii, narozené dne 5.3.1924, posledně bytem ul. K. Čapka 1199, 765 02 Otrokovice,
která je dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 3507 doposud vlastníkem bytové jednotky
1199/504 a podílu 6721/270823 na pozemku st. 1230 v k.ú. Otrokovice o výměře 666 m2, jelikož
nebylo doposud ukončeno dědické řízení, a na uvedeném LV nebyl zapsán nový
vlastník/vlastníci,

možnost převzít následující písemnost adresovanou výše uvedeným. Jedná se o rozhodnutí o
společném umístění a povolení stavby ze dne 7.9.2020, pod č.j. SÚ/35582/2020/OLE.
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se aktuálně jedná o osoby neznámé.
Č.j. SÚ/35591/2020/OLE
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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

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.
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