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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Oznámení o místě uložení písemnosti 
 

Městský úřad Rychvald, odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný 
podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  
 

oznamuje, 
 
že písemnost Společné povolení pro stavbu „Dešťové kanalizace, čtyř retenčních nádrží, 
vnější části vnitřního vodovodu ze stávající studny, dvou podzemních akumulačních 
zásobníků, šachty pro AT stanici, ovládacího a napájecího kabelu pro čerpadlo a AT stanici, 
vnější části přípojky elektro NN na pozemku parc. č. 2987 pro objekty rodinných domů 
nazvané RD DUSK, RD HB, RD TWINS na pozemku parc. č. 2987 a RD Zahradní 333 na 
pozemcích parc. č. 2985, 298 a 2987 v k. ú. Rychvald“, vedená pod č. MěÚ-R/St.2272/2019-
Du adresována příjemci: Vlastě Divišové, Salačová Lhota 32, 395 01 Salačova Lhota, které se 
nedaří opakovaně písemnost doručit, je uložena na Městském úřadu Rychvald, odboru 
stavebního a životního prostředí, Orlovská 678, 735 32 Rychvald, 2. poschodí, č. dveří 204.  
 
Písemnost je možno vyzvednout v pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin, úterý a čtvrtek od 
8:00 do 14:00, v pátek od 8:00 do 11:30 hodin.  
 
 
„otisk razítka“ 
 
 
Regina Ondrušková 
vedoucí úředník odboru  
stavebního a životního prostředí  
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Podle § 25 odst. 1 se osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, doručuje veřejnou 
vyhláškou. 
Podle § 25 odst. 2 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se 
písemnost, popřípadě oznámení o možnosti si písemnost převzít vyvěsí na úřední desce 
správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. na úřední desce Městského úřadu Rychvald. 
Oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po 
vyvěšení se oznámení považuje za doručené. 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne 4. 11. 2019                                                                Sejmuto dne 20. 11. 2019 
 

mailto:podatelna@rychvald.cz
http://www.rychvald.cz/

