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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámení o možnosti převzít písemnost 

 

Městský úřad Kašperské Hory, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že paní 

Zora Brachetová, nar. 10.9.1949, Zavadilova č.p. 2/12, 160 00 Praha 6 

má na Městském úřadě Kašperské Hory, stavebním úřadě, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory uloženou 

tuto písemnost: 

rozhodnutí o umístění stavby, ze dne 9.1.2023 zn. 01453/2022 č.j. 03068/2022/SU. 

Vzhledem k tomu, že Městskému úřadu Kašperské Hory, stavebnímu úřadu, se nedaří doručovat na adresu 

trvalého pobytu výše jmenované, přistoupil k doručení písemnosti veřejnou vyhláškou a to tak že, zajistí 

vyvěšení oznámení o možnosti převzít písemnosti po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 

Kašperské Hory. Pokud si jmenovaná výše uvedenou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje 

se poslední den této lhůty za den doručení. Písemnost je možno vyzvednout na Městském úřadu Kašperské 

Hory, stavebním úřadu – 1. patro (písemnost lze převzít v pracovních dnech: pondělí, středa 8,00-12,00 hod 

a 13,00-17,00 hod., úterý, čtvrtek 8,00-12,00hod. a 13,00-16,00 hod., pátek 8,00-12,00 hod.). 

 

 

 

 „Otisk úředního razítka“ 

Bc. Jan Eger 

vedoucí stavebního úřadu 

  

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

Úřední deska: 

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

 

 

Dálkový přístup: 

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

 

 

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


