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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZETÍ PÍSEMNOSTI
Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění, (dále jen "stavební zákon")

oznamuje
fyzické osobě: p. Ivanu Lancíkovi, nar. 1965, trvale bytem náměstí Svornosti č.p. 1, 381 01
Český Krumlov,
možnost převzít si následující písemnost:
-

rozhodnutí č.j. MUCK 22123/2020 ze dne 28.05.2020.

Oznámení o možnosti převzít písemnost se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 zákona
č.500/2004 Sb., v platném znění, neboť se jedná o fyzickou osobu, jíž se prokazatelně nedaří
doručovat. Předmětnou písemnost si může oprávněná osoba společnosti vyzvednout u
Městského úřadu Český Krumlov - stavební úřad, každý pracovní den po celou provozní dobu,
a to do 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce Města Český Krumlov. Poslední
den této lhůty se považuje za den doručení uložené písemnosti.

Johana H A N U Š O V Á
vedoucí stavebního úřadu

Doručí se se žádostí o zveřejnění na úřední desce:
1. Městský úřad Český Krumlov, odbor vnitřních věcí, Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov
2. Obecní úřad Zlatá Koruna, IDDS: 6uzb2aq
sídlo: Zlatá Koruna č.p. 41, 381 01 Český Krumlov 1
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Města Český Krumlov a obecního úřadu
Zlatá Koruna a na elektronické úřední desce příslušné obce a na elektronické úřední desce
stavebního úřadu, který vede řízení, v souladu s § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., v platném
znění, po dobu 15 dnů.
Oznámení s vyznačeným datem vyvěšení bude vráceno stavebnímu úřadu.
Vyvěšeno dne .......................................................
razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a je zodpovědný za zveřejnění

