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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

 

O  M O Ž N O S T I  P Ř E V Z Í T  P Í S E M N O S T  
 

Městský úřad Letohrad, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení 

§ 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako stavební úřad místně příslušný podle § 11 odst. 

1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

oznamuje účastníkovi řízení ve věci prodloužení lhůty platnosti rozhodnutí: 

Josef Novotný (spolumajitel pozemku parc. č. 2554/2 v k.ú. Nekoř) 

možnost převzít písemnost: Rozhodnutí o prodloužení lhůty platnosti územního rozhodnutí pro záměr: 

výsadba lesa na pozemcích parc. č. 2550/2 (trvalý travní porost) o výměře 10 962 m2, parc. č. 2550/4 

(trvalý travní porost) o výměře 24 880 m2, parc. č. 2845 (trvalý travní porost) o výměře 2 446 m2 a  parc. č. 

2846 (trvalý travní porost) o výměře 2 399 m2 v katastrálním území Nekoř 

na základě žádosti, kterou podal dne 04.01.2022 

Michal Grund, nar. 24.09.1971, Pionýrů čp. 1073, 564 01 Žamberk. 

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 správního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát je 

neznámého pobytu. 
 

Adresát si může písemnost vyzvednout na Městském úřadě Letohrad, odbor výstavby a životního prostředí, 

v pondělí a ve středu (od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 17.00 hod), přízemí, kancelář č. 138, jinak po 

telefonické domluvě (od 8.00 do 14.00 hod) na tel. 465 676 437 po dobu 15 dnů ode dne uložení 

písemnosti. Nechá-li se účastník řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

Ing. Ilona Blažková 

vedoucí odboru výstavby a ŽP 

 

za správnost vyhotovení: 

 

Ing. Radka Vágnerová 

referent (oprávněná úřední osoba) 
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Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Letohrad 

a Obecního úřadu Nekoř. 
 

 

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

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 

 

 

Oznámení bylo po výše uvedenou dobu zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup. 
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