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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 kopii písemnosti: 

Vyjádření stavebníka k nesouhlasu spolupodílníka ze dne 21.04.2021,  

č.j. MěÚP 2474/2021, sp. zn. 390/2020/VaŽP/Kub, 

 

může Juraj Ochvát, nar. 16.08.1955, Horní č.p. 791/3, Hrabůvka, 700 30  Ostrava 30, 

jako účastník společného územního a stavebního řízení pro přístavbu k rodinnému domu  
č.p. 1860 v Petřvaldě (dále jen „účastník“), 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 výše uvedená osoba je jako adresát na adrese trvalého pobytu 
neznámý a tím není možné této osobě řádně jinak doručovat. 

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 
 
V případě, že se dotčený účastník řízení (Juraj Ochvát) do 15-ti dnů od sejmutí tohoto oznámení z úřední 
desky Městského úřadu Petřvald k uvedené písemnosti stavebníka nevyjádří, bude to považováno za 
souhlas s daným záměrem v plném rozsahu předmětu povolované přístavby k rodinnému domu č.p. 1860 
v Petřvaldě a staveb s tím souvisejících.  
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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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