MĚSTSKÝ úŘAD RožuirAt POD TŘ'byšÍsby
ODBOR VÝSTAVBY A ZIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Náměstí čp. 8,

262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Ú

Ič: 00243221

Č. J.:

3072/2021/STAV/Pa
3072/2021/STAV-2

VYŘIZUJE:

Patlejchová Hana

TEL.:

311 241 021

E-MAIL:

hana. patlej chova@rozmitalptr.cz

DATUM:

15. 11. 2021

SPIS. ZN.:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

DORUČOVÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU PODLE § 25 0DST. 1 ZÁKONÁ Č. 500/2004 SB.,
SPRÁVNÍ ŘÁD, VE ZNĚNÍ POZDaĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
Městský úřad v Rožmitále pod Třemšínem, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad
pMslušný podle 8) 13 odst. l písm. d) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánovánf a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
oznamuje
možnost převzít si písemnost:

oznámení o zahájení územního řízení ze dne 15. 11. 2021, spis. zn. 3051/2021/STAV/Pa, č. j.
3051/2021/STAV - 3, adresované vlastníkovi pozemku parc. č. 1530/2 v k. ú. Rožmitál pod
Třemšínem, ve věci žádosti o umístění stavby ,,Rožmitál p. Tř., - kNN+SR402 pro parc. č.
1533/3, číslo stavby IV - 12 -6028269", na pozemcích parc. č. 2324/3, 1533/4, 1533/3 v k. ú.
Rožmitál p. Tř.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, pobyt vlastníka pozemku je neznámý.

Vlastník pozemku si rnůže písemnost vyzvednout do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na adrese
Městský úřad Rožmitál pod Třemšínem, Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem v úřední dny (Po a
St 7:30-11:30 a 12:30-17:00).

Poučení:

Dle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů se
patnáctým dnem po vyvěšení písemnost považuje za doručenou.
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce v obci Rožmitál pod Třemšínem
způsobem obvyklým.
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Sejmuto dne:

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

