Městský úřad Sobotka - stavební úřad
Boleslavská 440, 507 43 Sobotka, tel., fax: 493 544 384, e-mail: urad@sobotka.cz
Spis. zn.: MUSO 3024/2021/SU/3330/A20
Č.j.: MUSO 3436/2021/SU/330/A20
Sobotka dne 22.11.2021
Oprávněná úřední osoba: Ing. Ludmila Ajchlerová - referentka stavebního úřadu
Veřejná vyhláška
o doručení písemnosti podle ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád)
Městský úřad Sobotka - stavební úřad jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), oznamuje, že účastníci
správního řízení vedeného zdejším stavebním úřadem - právní nástupci pana Doc. Ing. Vladimíra
Folprechta, CSc., Krynická 502/23, 181 00 Praha Troja, který je vlastníkem pozemkové parcely č.
139/24 v k.ú. Samšina, zapsaným v evidenci katastru nemovitostí, mají dnem vyvěšení této veřejné
vyhlášky na Městském úřadu Sobotka, Boleslavská 440, 507 43 Sobotka, stavebním úřadě, uloženou
písemnost č.j. MUSO 3435/2021/SU/330/A20 určenou do vlastních rukou.
Vzhledem k tomu, že se jedná o osoby, které nejsou stavebnímu úřadu známy, a jimž se prokazatelně
nedaří doručovat, doručuje se jim způsobem uvedeným v ust. § 25 správního řádu.
Jmenovaní se vyzývají, aby si uloženou písemnost vyzvedli do 15 dnů ode dne vyvěšení této veřejné
vyhlášky. Po uplynutí této lhůty se písemnost v souladu s ust. § 25 odst. 2 správního řádu považuje za
doručenou.

Ing. Ludmila Ajchlerová
referentka stavebního úřadu Sobotka

Otisk úředního razítka

Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Sobotka a to i
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce MěÚ Sobotka se
výše uvedená písemnost považuje za doručenou.
Doložka o vyvěšení a sejmutí
Vyvěšeno na úřední desce MěÚ Sobotka dne ….................., sejmuto dne …..................
Vyvěšeno na elektronické úřední desce MěÚ Sobotka dne ….............., sejmuto dne ….................
Za MěÚ Sobotka vyznačil: …..............................................Datum vyznačení doložky:..........................
(jméno, podpis, razítko)

