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VÁŠ DOPIS ZN.:  

potenciální dědici po zesnulém 
p. Rudolfu Sottnikovi 
posledně trvale bytem  
Závodní čp. 1657 
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámení o možnosti převzít písemnosti 
 
Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí, vykonávající dle ust. § 66 zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost příslušného 
speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových 
komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, 
a působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací dle ust. § 40 odst. 4 
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
ust. § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích a dle ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „speciální stavební úřad“), příslušný dle ust. § 94j odst. 1 stavebního zákona 
k vydání společného povolení, tímto ve smyslu ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) 

oznamuje potenciálním dědicům 

po zesnulém p. Rudolfu Sottnikovi, posledně trvale bytem Závodní čp. 1657, Petřvald u Karviné, 
že níže uvedené písemnosti, jmenovitě: 
1. OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ z 31.07.2019 pod zn. MUOR  99563/2019 
2. USNESENÍ z 01.08.2019 pod zn. MUOR 103135/2019 

vydané speciálním stavebním úřadem v řízení o žádosti o vydání společného povolení stavebního 
záměru nazvaného „Veřejná účelová komunikace k novostavbám RD, Petřvald“, na pozemku parc. 
č. 4512/1, 4518/1, 4516, 4517, 4518/2, 4513 v katastrálním území Petřvald u Karviné, 
jsou uloženy a připraveny k vyzvednutí na níže uvedené adrese: 

Městský úřad Orlová 
odbor výstavby a životního prostředí 
Staré náměstí 76 
735 11 Orlová-Město 
kancelář č. 211 

 

Písemnosti se doručují potenciálním dědicům po výše uvedeném zesnulém veřejnou vyhláškou 
v souladu s ust. § 25 odst. 1 správního řádu, neboť potenciální dědici jsou osobami, které nejsou 
známy. 

V souladu s ust. § 25 odst. 2 správního řádu se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti 
převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; 
na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje 
za doručenou. Právní účinky oznámení výše uvedených písemností se v tomto případě odvozují 
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od doručení písemnosti pod zn. MUOR 99564/2019, spis. zn. MUOR S 11555/2019/OVŽP/KIS 
ze dne 15.08.2019 veřejnou vyhláškou. 
Písemnost se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup k úřední desce. Internetové 
stránky správního orgánu, který písemnost doručuje  http://www.mesto-orlova.cz/  
Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je 
den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Po uplynutí této lhůty 
bude vrácena správnímu orgánu, který veřejnou vyhlášku vydal. 
 
 
 
Bc. Ingrid Kiszová 
oprávněná úřední osoba 
oddělení stavebního řádu 
 

 

 

K vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky obdrží: 
1. Městský úřad Orlová, odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad, Osvobození čp. 796, Lutyně, 

735 14 Orlová 4  
2. Město Petřvald, IDDS: waqbb2k, sídlo: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald 
 
 
Vyvěšeno dne 19.08.2019 Sejmuto dne 06.09.2019 
 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky 
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