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Doručení veřejnou vyhláškou 
 

 

 

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST 
 

 

 

     Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad 

dle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění 

pozdějších doplňků a změn (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a podle § 15 odst. 

1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 

doplňků a změn (dále jen stavební zákon) tímto v souladu s § 25 odst. 1 a 2 a § 32 odst. 3 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručuje účastníkovi řízení 

Rozhodnutí o změně stavby před dokončením: „LC Nad Sklípkem 1“, č.j.: 4272/19/DOP/Pa ze 

dne 7. listopadu 2019. Účastníkem řízení je  paní Anna Prexlová, adresa neznámá, dle KN 

vlastník sousedního pozemku - p.č. 1266 v k.ú. Nezdice na Šumavě. 
 

    Uvedená písemnost je uložena u Odboru dopravy a silničního hospodářství, Městského 

úřadu Sušice, kancelář č. 4.06, a lze ji převzít ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto 

oznámení o uložení písemnosti v době: 
 

pondělí, středa 8.00 – 17.00 hodin 

pátek 8.00 – 14. 00 hodin 

 

P o u č e n í : 
 

Nebude-li písemnost adresátem vyzvednuta v patnáctidenní lhůtě po vyvěšení, považuje se 

podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu, poslední den této lhůty za den doručení. 
 

 

 

 

 

                                                                                                        Bc. František Opl 

                                                                              vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

                                                                                  

 



 Oznámení o možnosti převzít písemnost se účastníkovi řízení, neznámého pobytu, doručuje 

podle ust. § 25 odst. 1 a 2 a § 32 odst. 3 správního řádu veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena 

nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce následujícího úřadu: 

-  Městského úřadu Sušice 

-  Obecního úřadu Nezdice na Šumavě 

 

 

 

 

 

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

 


