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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST 
 

Městský úřad Hustopeče, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální 
stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), v řízení o změně stavby před jejím dokončením podle § 118 odst. 3 písm. b) stavebního zákona 
„Horní Bojanovice - udržovací práce na MOK“ na pozemku st. p. 76/1, 77, 78, 295, parc. č. 79, 80/1, 80/2, 2644/2, 
3193/2, 3195/2, 3772 v katastrálním území Horní Bojanovice 

oznamuje  

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/204 Sb., správní řád 
 

neznámému vlastníkovi st. p. 74 v katastrálním území Horní Bojanovice 
možnost převzít následující písemnost 

 

• Změna stavby před jejím dokončením - rozhodnutí  č.j.: MUH/41608/20/393, ze dne 20.07.2020. 
 
Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou 
vyhláškou, neboť se jedná o osobu správnímu orgánu neznámou. 
Za neznámého vlastníka je považován blíže neurčený okruh dědiců po zesnulém panu Zdeňkovi Rudoleckém, nar. 
1954. Neznámý vlastník si může písemnosti vyzvednout na odboru dopravy - Městský úřad Hustopeče, po 
telefonické domluvě na č. tel. 519 441 098, v úřední dny Po a St 8 - 17, v Út a Čt 8 – 12, a to ve lhůtě do 15 dnů ode 
dne vyvěšení tohoto oznámení. 

 

 

 

 

„otisk razítka“ 

 

Mgr. Dana Prajková  
vedoucí odboru dopravy                                          
                                                            

 
vyhotovila: Hana Řeháková 
referent státní správy a samosprávy 
oprávněná úřední osoba 

 
jmenovaný zástupce: Hana Řeháková 
oprávněná úřední osoba k podpisu rozhodnutí a usnesení 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů (na úřední desce MěÚ Hustopeče, OÚ Horní 
Bojanovice způsobem umožňující dálkový přístup) 
 
 
Vyvěšeno dne ………………………………………….                Sejmuto dne …………………………………………. 
 
 
Vyvěšeno v elektronické podobě dne …………………………………………. 

 

 
 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
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