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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 – společné povolení ze dne 14.05.2020,  

č.j. MěÚP 3144/2020, sp. zn. 86/2020/VaŽP/Mo 

můžou dědicové po zemřelém – Jiří Stoklasa, rok nar. 1950, 

jako spoluvlastníci pozemku parc. č. 4392 v katastrálním území Petřvald u Karviné, převzít v 
úřední dny – pondělí a středa od 8,00 do 11,30 hod. a od 12,00 do 17,00 hod., a v jiné pracovní 
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 dědicové po výše uvedeném zemřelém nejsou 
známi. 

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 
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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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