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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 rozhodnutí pro stavbu „Rodinného domu s názvem novostavba RD TWINS na 
pozemku parc. č. 2987 v kat. území Rychvald“, vedené pod zn.MěÚ-R/St.1817/2019-Ond.
adresované příjemci: Vlastě Divišové, Salačová Lhota 32, 395 01 Salačova Lhota, které se 
nedaří opakovaně písemnost doručit je uložena na Městském úřadu Rychvald, odboru 
stavebním a životního prostředí, Orlovská 678, 735 32 Rychvald, 2. poschodí, č. dveří 207. 

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 

Podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se 
osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, 
jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje 
veřejnou vyhláškou. 
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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. 
Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručené.

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne 5. 11. 2019                                                                Sejmuto dne 21. 11. 2019




