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Městský úřad Břeclav
odbor stavební a životního prostředí
oddělení stavební úřad
spisový znak:
číslo jednací:
oprávněná úřední osoba:
telefon:
e-mail:

MUBR-S 20382/2022 OSŽP/Ga-328
MUBR 60231/2022
Jarmila Gálová
519 311 258
jarmila.galova@breclav.eu

Břeclav, dne 14.04.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST
Městský úřad Břeclav, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 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"), podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
oznamuje možnost

převzít

písemnost:

Rozhodnutí, č.j. MUBR 58348/2022 ze dne 11.04.2022
adresovanou:
František Bartošík1, Spojené státy
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1 správního řádu, neboť adresát je
osobou neznámou.
Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout v místě uložení:
Městský úřad Břeclav, stavební úřad, úřední dny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin.
Úložní doba je 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. Poslední den této lhůty se považuje za den
doručení uložené písemnosti.

Mgr. Silvie Baštinská
vedoucí odboru
v zast. Jarmila Gálová
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Tento dokument musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Břeclav a
obecního úřadu obce, v jejímž katastrálním území se má záměr nebo stavba uskutečnit, a dále
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Pro počítání lhůt dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je směrodatné vyvěšení na
úřední desce Městského úřadu Břeclav.
Úřední deska:
Vyvěšeno dne: ............................…………..

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

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:……………………………………
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění …………………

Obdrží:
ostatní
Městský úřad Břeclav, podatelna a výpravna, nám. T. G. Masaryka č.p. 42/3, 690 81 Břeclav
Obecní úřad Tvrdonice, IDDS: iugbave
sídlo: Nám. Míru 31, 691 53 Tvrdonice

