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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

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"), 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“), oznamuje podle ustanovení § 25 

správního řádu, že 

Miroslav Šimek, nar. 16.7.1956, Příkopy 79/II, 342 01 Sušice 1  

(dále jen „účastník“), má na Městském úřadě Sušice, nám. Svobody 138, 342 01 Sušice, uloženu tuto 

písemnost: 

oznámení zahájení řízení o povolení výjimky na stavbu: "Objekt technického zázemí RD č.p. 78, 

Sušice Příkopy“ na pozemku st. p. 338 v katastrálním území Sušice nad Otavou, ze dne 27.6.2017 pod 

spis. zn. 1719/17/VYS/Oud, č.j. SUS-11627/2017-3.  

Vzhledem k tomu, že se stavebnímu úřadu MÚ Sušice podle ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu 

nedaří doručovat písemnost účastníkovi, přistoupil správní orgán k doručení písemnosti podle ustanovení 

§ 25 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední 

desce Městského úřadu Sušice. Pokud si účastník 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. 303 v uvedené lhůtě 

v úřední dny: pondělí a středa 8,00-12,00 a 13,00-17,00 a pátek 8,00-12,00 a 13,00-14,00. 

  

 

Oudová Ladislava 

úředně oprávněná osoba /119/ 

 

  

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. 
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