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Veřejná vyhláška 

Oznámení o možnosti převzít písemnost 

 

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 oznamuje, že písemnost: 

 
Rozhodnutí – dodatečné povolení 

ze dne 30.08.2019, č.j. MěÚP 6307/2019, sp. zn. 449/2019/VaŽP/Ko, 
 

může adresát:     
Adam Kereškéni nar. 1996, Náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41  Petřvald (dále jen „adresát“) 

jako potencionální dědic po zemřelém p. Mgr. Daliboru Kereškéni zemř. dne 24.12.2018 posl. bytem 
Nejedlého 1431, Petřvald, převzít v úřední dny – pondělí a středa od 8,00 do 11,30 hod. a od 12,00 do 
17,00 hod., v jiné dny nejlépe po telefonické domluvě. 

Písemnost se doručuje podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, a to z důvodu, že výše uvedený adresát má adresu na Městském úřadě a nedaří se mu 
doručovat.  

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 

 

 
 
„otisk razítka“ 
 
 
 
Bc. Lenka Košinárová 
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 
15 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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