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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST
Obecní úřad Ostravice, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), vydal pod č. j. Ostr 2126/2018
rozhodnutí ze dne 22. 2. 2019, kterým schválil novostavbu garáží se zázemím u stávajícího rodinného
domu č. p. 74 na pozemku parc. č. 611/1 v katastrálním území Ostravice 1, obec Ostravice. Uvedené
rozhodnutí bylo adresované mj. Doc. Ing. Vítězslavu Stýskalovi, Ph.D., bytem Hulvácká 2822/22,
700 30 Ostrava – Zábřeh.
Obecní úřad Ostravice, stavební úřad, jako správní orgán příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. e)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve smyslu
ust. § 25 odst. 2 téhož zákona
oznamuje
Doc. Ing. Vítězslavu Stýskalovi, Ph.D., bytem Hulvácká 2822/22, 700 30 Ostrava – Zábřeh, jako
osobě neznámého pobytu, možnost převzít následující písemnost:
-

rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 22. 2. 2019, č. j. Ostr 2126/2018.

Ust. § 25 odst. 1 správního řádu uvádí: Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se

prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které
stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou. V daném případě je oznámení o možnosti převzít
písemnost v souladu s citovaným ustanovením doručováno veřejnou vyhláškou, neboť důvodem
nedoručení písemnosti je na poštovní zásilce, v části v prohlášení v případě vrácení zásilky, uvedeno
„adresát je na uvedené adrese neznámý“.
Uvedenou písemnost lze vyzvednout v kanceláři Obecního úřadu, stavebního úřadu, v úředních
hodinách (v pondělí a ve středu 8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00), a to ve lhůtě 15 dnů ode dne
vyvěšení tohoto oznámení o možnosti převzít písemnost.
„otisk razítka“
Ing. Jana Teperová v. r.
vedoucí stavebního úřadu
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Podle ust. § 25 odst. 1 správního řádu se oznámení o možnosti převzít písemnost
doručuje veřejnou vyhláškou. Podle odst. 2 uvedeného ustanovení doručení veřejnou
vyhláškou se provede tak, že se oznámení o možnosti převzít písemnost vyvěsí na úřední
desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. na úřední desce Obecního úřadu
Ostravice; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Oznámení se zveřejní též způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za
doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.

Vyvěšeno dne ………………..
Sejmuto dne ….………………

Podpis a razítko správního orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto opatření a jeho
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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