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OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ  PÍSEMNOSTI 
 

Stavební úřad MÚ Sušice, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, oznamuje dle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, že paní  

Jiřina Mancini, nar. 20.11.1945, Pod Balkánem 599/2, 190 00 Praha 

má na Městském úřadě Sušice, Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice, uloženu tuto písemnost: 

rozhodnutí o dodatečném povolení stavby „Hospodářský objekt u rodinného domu č.p. 33“ na 
pozemku p.č. 475/6 v k.ú. Zbynice. Stavebníkem je Petr Švajgl, Zbynice 33, Hrádek, 342 01 Sušice. 

Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu MÚ Sušice není znám skutečný pobyt výše jmenované, přistoupil 
k doručení písemnosti podle výše uvedeného ustanovení správního řádu veřejnou vyhláškou a to tak, že 
zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Sušice. Pokud si jmenovaná výše 
uvedenou písemnost do stanovené lhůty nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.   

Písemnost je možno vyzvednout v kanceláři stavebního úřadu MÚ Sušice, č. dv. 301 v uvedené lhůtě 
v úřední hodiny Po a ST 8,00 – 17,00, Pá 7,30 – 14,00, v ostatní po tel. domluvě na tel.: 376 540 133.  

 
Martina Prášková 

Úředně oprávněná osoba /109/ 
 
 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Úřední deska: 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
Dálkový přístup: 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 


