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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Havlová Petra, Vídeňská 699, 69123 Pohořelice
V souladu s ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje Městský úřad Letohrad, odbor výstavby a ŽP,
stavební úřad, že písemnost „oznámení o zahájení územního řízení Nekoř-nástupní chodník
u zastávky Nekoř továrna“ na p.p.č. 478/2, 1027/8, 3511 a st.p.č. 454 v katastrálním území
Nekoř“ určená do vlastních rukou účastníku řízení, paní Havlové Petře, bytem Vídeňská 699,
69123 Pohořelice, dále jen „adresát“, jemuž se nedaří prokazatelně doručovat, je uložena
na Městském úřadě Letohrad, odboru výstavby a ŽP, v kanceláři stavebního úřadu č. 138,
Václavské náměstí 10, 56151 Letohrad, kde si ji může adresát převzít ve dnech pondělí a středa
od 8.00 – 11.00 hod. a od 12.00 do 17.00 hod., jinak po telefonické domluvě s oprávněnou
úřední osobou na č. tel. 465 676 435

Městský úřad Letohrad

Č. j.: 669/2019/MULET/2300/11

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou v souladu s § 25
odst. 2 správního řádu.

Otisk úředního razítka

Ing. Ilona Blažková
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

UPOZORNĚNÍ!
Vyvěšení tohoto dokumentu okamžitě po jeho obdržení po dobu 15 dnů (v souladu s ust. § 25
odst. 2 správního řádu) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Letohrad a Obecní
úřad Nekoř. Zároveň žádáme o vrácení tohoto dokumentu po jeho sejmutí, s uvedením dne
vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu.
Současně úřad uvedené obce příslušné k vyvěšení tohoto dokumentu potvrzuje, že tato
písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (podle věty druhé § 25 odst.
2 správního řádu).
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