Úřad městské části města Brna, Brno–Starý Lískovec
Oderská 4, 625 00 Brno
Stavební úřad
spis. zn:
č.j.
oprávněná úřední osoba:
tel. / mobil:
e-mail:
ID datové schránky

MCBSLI/07780/21/SÚ/Vaš/204
MCBSLI/02460/22/SÚ/Vaš
Ing. Daniela Vašková
547 139 225, 602 115 335
daniela.vaskova@staryliskovec.cz
2rbbwxi

Vyhotoveno v Brně 02.05.2022
Vypraveno
02.05.2022

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36
602 00 Brno

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Úřad městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle
ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), správní orgán věcně a místně příslušný dle ust.
§ 10 a ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 správního řádu
oznamuje
právním nástupcům účastníka řízení
Jan Švestka, posledně bytem Klobásova 44/20, 625 00 Brno
který zemřel, možnost převzít si písemnost:
č.j. MCBSLI/02453/22/SÚ/Vaš ze dne 02.05.2022
Tato písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 správního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť
adresát jsou osoby neznámého pobytu nebo sídla, jakož i osoby, které nejsou známy.
Tato písemnost je uložena u správního orgánu, který ji vyhotovil a adresát nebo jeho zástupce (§ 33
správního řádu) si ji může vyzvednout na adrese Oderská 4, Brno po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení na
úřední desce úřadu městské části Brno-Starý Lískovec.
Veřejná vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů. Předmětná písemnost se považuje za doručenou patnáctý
den po vyvěšení tohoto oznámení i bez jejího převzetí (§ 25 odst. 2 věta třetí správního řádu).

Ing. Daniela Vašková
vedoucí Odboru
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Úřadu městské části Brna, Brno-Starý
Lískovec
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na úřední desce Úřadu městské části Brna, Brno-Starý
Lískovec
Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

