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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
informace o možnosti převzít písemnost

Stavební odbor Městského úřadu Chrudim, jako speciální stavební úřad věcně příslušný podle § 15 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") a podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“) a místně příslušný
podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád"), oznamuje adresátům:
Příjmení, jméno:
Narozen:
Trvale bytem:

Čeněk Kopecký, Marie Kopecká
nezjištěno
Úhřetice č. p. 75, 538 32 Úhřetice

že mají možnost převzít si písemnost spis. zn.: CR 016121/2022 STO/Ja (č. j. CR 035624/2022) ze dne
10. 5. 2022 ve věci stavby:

"Oprava povrchu polní cesty na pozemku p. č. 1155 v k. ú. Úhřetice"
a to na Stavebním odboru Městského úřadu v Chrudimi, Široká č. p. 29, Chrudim, v přízemí této
budovy.
Adresát se tímto vyzývá, aby si tuto písemnost vyzvedl.
Adresát je na uvedené adrese neznámý. Vzhledem k tomu, že Městskému úřadu v Chrudimi, Stavebnímu
odboru, není znám jiný pobyt nebo sídlo, ani jiné identifikační údaje ohledně výše uvedených osob,
doručuje se písemnost veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů.
Písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení.
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Tato písemnost bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce. Zveřejněna bude též způsobem
umožňující dálkový přístup (www.chrudim.eu).

Hana Janderová

oprávněná úřední osoba

Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

Obdrží:
Komplex CR s.r.o., IDDS: hagyp78
sídlo: K Májovu č. p. 1256, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Obec Úhřetice, IDDS: aqha3e6
sídlo: Úhřetice č. p. 36, 538 32 Úhřetice

K vyvěšení na úřední desku:
Městský úřad Chrudim
Obecní úřad Úhřetice

