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   VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

VÝZVA 

K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ PODÁNÍ 

 

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"), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), shledal, že podání, které dne 

20.7.2016 podal 

osoba, která není známa a neznámého pobytu, 

(dále jen "podatel"), na stavbu: 

 

„Stánek s občerstvením v Žichovicích“ 

(dále jen "stavba"), nemá náležitosti podání podle ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu, a proto 

podatele podle ustanovení § 37 odst. 3 správního řádu 

v y z ý v á, 

aby ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení této výzvy 

 

odstranil tyto nedostatky podání: 

1. podání nemá veškeré náležitosti podle ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu – není uvedeno celé 

jméno podatele, datum narození a místo trvalého pobytu podatele, č. parcelní dotčeného pozemku a 

katastrální území 

 

 

 

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. 
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dálkový přístup 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

Obdrží: 

Městský úřad Sušice, odbor kancelář starosty – se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, 

vyznačení data vyvěšení a sejmutí a o vrácení výzvy MÚ Sušice, odboru výstavby a územního plánování.  

 

 

 

 


