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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o možnosti převzetí písemnosti
V souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve
znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“ oznamuje Městský úřad Žamberk, odbor
regionálního rozvoje a územního plánování, stavební úřad, že písemnost „Oznámení zahájení
společného územního a stavebního řízení“ ve věci záměru „novostavba haly“ na stavební parc.
č. 319 a pozemku parc. č. 128/1 v kat. území Líšnice, určená k doručení do vlastních rukou
účastníku řízení Čeňku Jurenkovi, bytem Líšnice, dále jen „adresát“, jemuž se v řízení
prokazatelně nedaří doručovat (osoba neznámého pobytu), je uložena na Městském úřadu
Žamberk, v kanceláři stavebního úřadu, č. dveří 209, Masarykovo náměstí 166, 564 01
Žamberk, kde si ji může adresát převzít.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou v souladu s § 25 odst. 2
správního řádu.

Bc. Jitka Brůnová
referentka (oprávněná úřední osoba)

U P O Z O R N Ě N Í

!

Vyvěšení tohoto rozhodnutí okamžitě po jeho obdržení po dobu 15 dnů (v souladu s ust. § 26
odst. 2 zákona č. 500/2004, správní řád) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad
Žamberk a Obecní úřad Líšnice. Zároveň žádáme o vrácení tohoto dokumentu po jeho
sejmutí, s uvedením dne vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu.
Současně úřad uvedené obce příslušné k vyvěšení tohoto dokumentu potvrzuje, že tato
písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (podle věty druhé § 25
odst. 2 správního řádu).

Vyvěšeno dne: 11.09.2019

Sejmuto dne: 27.09.2019

(podpis a razítko)

(podpis a razítko)

Doručí se:

Úřady obcí (k vyvěšení na úřední desku a k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí oznámení):
Městský úřad Žamberk
Obecní úřad Líšnice
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