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Veřejná vyhláška 

Výzva k podání informací 

pro osoby, které nejsou stavebnímu úřadu známé, podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Městský úřad Petřvald, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle 
§ 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů, 

v y z ý v á 

každého, kdo zná jakékoli okolnosti a informace o provedení stavby skladu na pozemku 
parc. č. 2768/1 v kat. území Petřvald u Karviné, aby se dostavil na stavební úřad, kancelář č. 
202, Městského úřadu Petřvald, nebo jinak zkontaktoval určenou oprávněnou úřední osobu 

(Lucii Moravcovou), a podal o tom zprávu písemně nebo do protokolu. 

 
Jedná se o informace, které povedenou ke zjištění osoby nebo osob, které postavily stavbu na 
pozemku parc. č. 2768/1 u hranice s pozemkem parc. č. 2768/6 mezi garážemi na pozemcích 
parc. č. 2768/7 a 2768/6, vše kat. území Petřvald u Karviné. Stavební úřad toto šetření provádění 
z důvodu zjištění všech okolností pro postup podle stavebního zákona a provedení nápravných 
opatření u stavby provedené z cihel pálených, která je částečně zborcená. 
 
 
 
 

„otisk razítka“ 
 
 

Lucie Moravcová 
referent odboru výstavby a životního prostředí 
oprávněná úřední osoba  
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Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Petřvald a to po dobu 
30 dnů. 

Vyvěšeno dne: …………………… Sejmuto dne: ……….................. 

 

Zveřejnění elektronické verze oznámení na webových stránkách Městského úřadu Petřvald. 

Zveřejnění dne : ………………. Odstranění dne : ……………  

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
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