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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů /
dále jen „správní řád“/ oznamuje, že si
pan David Endlicher, trvale hlášený na adrese:
Drahanovice č.p. 144, 783 44 Náměštˇna Hané
může převzít písemnost
sdělení seznámení s doklady v řízení o umístění stavby „Ústín, ulička za humny – rozšíření VO“
na pozemcích parc. č. 492, 353/2 a 7/2 v k.ú. Ústín, které vyhotovil Obecní úřad Lutín, stavební úřad pod
č.j. OU/3560/22 ke spis. zn. SÚ/2728/22 dne 19.9.2022 určené do vlastních rukou adresáta.
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou podle § 25 odst.1 správního řádu, neboť adresát je osobou,
které nemohlo být předáno poučení o uložení zásilky z důvodu, že adresát na uvedené adrese nepřebírá
písemnosti, a který může být návrhem žadatele ve svých právech dotčen.
Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout v místě uložení:
Obecní úřad Lutín, stavební úřad, Olomoucká 131, Lutín, úřední dny: pondělí a středa 8.00 – 17.00
hodin a jinak po telefonické domluvě.
Veřejná vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů. Nebude-li vyzvednuta písemnost do 15 dnů od
vyvěšení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

Ivana Malíšková
oprávněná úřední osoba

TOTO OZNÁMENÍ BUDE VYVĚŠENO PO DOBU 15 DNŮ
na úřední desce a elektronické úřední desce Obecního úřadu Lutín a Obecního úřadu Ústín, obce v jejímž
katastrálním území se má záměr uskutečnit, a dále bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Lutín se písemnost považuje za
doručenou bez ohledu na to, zda se jedná o den pracovní, sobotu, neděli nebo svátek.
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Vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Ústín a Lutín je pouze seznamující úkon. Dnem vyvěšení je
den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
Po sejmutí z úřední desky po lhůtě vyvěšení je nutné potvrzené oznámení obratem vrátit zpět.

Vyvěšeno dne:
/ úřední deska/

Sejmuto dne :

Vyvěšeno dne:
/ www.stránky – elektronicky/

Sejmuto dne:

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

Obdrží:
Obecní úřad Lutín – úřední deska
Obecní úřad Ústín – úřední deska

