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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

K  PŘEVZETÍ  PÍSEMNOSTI 

 

Výroková část: 

Městský úřad v Proseči, hospodářsko-správní odbor /dále jen HSO/, stavební úřad, jako stavební 

úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon), v platném znění, a místně příslušný podle § 11 odst. 

1 písm. b) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), ve 

společném územním a stavebním na stavbu: 

„Novostavba RD Nové Hrady u Skutče p.p.č. 362/2 a 362/10“ 

vedeném pod č.j. 400/2020-330/Je  

oznamuje 

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

možnost převzít následující písemnost: 

 

Rozhodnutí – společné povolení, pod č.j. 400-5/2020-330/Je ze dne 20.10.2020 adresované  
 

Jiřině Coufalové, nar. 1.2.1922, Jiřího z Poděbrad 98, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto 

(dále jen „účastník řízení“) 

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona 

č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou 

písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý. Doručovací 

adresa nebyla správnímu orgánu sdělena. 

Adresát si může uloženou písemnost vyzvednout na stavebním úřadě MěÚ Proseč (úřední dny: 

pondělí 8,00 – 17,00 hod, středa 8,00 – 16,00 hod), v ostatní dny po předchozí domluvě, 

a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. 

Upozorňujeme na skutečnost, že pokud si výše uvedený účastník řízení v uvedených hodinách do 

15 dnů ode dne vyvěšení shora uvedenou písemnost nevyzvedne, považujeme poslední den této 

lhůty za doručení veřejnou vyhláškou. 

 

 



 

        Bc. Pavel     R a b a   

                   vedoucí HS odboru 

 

 

 

 

 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce stavebního úřadu, jakož i způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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