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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZETÍ PÍSEMNOSTI 

(dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) 
 

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), podle ust. § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  

oznamuje,že  

paní Maria Francisca Tegelaers - van der Heijden, Pastor Hordijkstraat č.p. 27, 5243 VV 
Rosmalen, Nizozemsko, spoluvlastník pozemků st.p. 62, parc.č. 103/11 v k.ú. Chlumy,  

si může vyzvednout písemnost: 

Rozhodnutí vedené pod spis. zn.: MÚ/VŽP/3382/20, č.j.:VŽP/2253/2020-PaT ze dne 19.6.2020 

 

Uloženou písemnost lze vyzvednout v pracovní době na Městském úřadě v Nepomuku, odboru výstavby 
a životního prostředí, úřední dny pondělí a středa od 7,00 - 18,00 hodin; v jiné dny po telefonické 
domluvě. 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť výše uvedená osoba je neznámého pobytu 
(nesprávná nebo nekompletní adresa uvedená na katastru nemovitostí). Z žádných podkladů, které má 
stavební úřad k dispozici, nelze zjistit doručovací adresu nebo adresu jejich trvalého pobytu, popř. adresu, 
na které by je bylo možné zastihnout. 
 
Patnáctým dnem po vyvěšení této veřejné vyhlášky se písemnost považuje za doručenou. 
 

 
 
 
 
 

[otisk úředního razítka] 
Bc. Jaroslav Samek 

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový 
přístup po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .......................................... 
 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne………………..  a sejmuto dne…………… 
 
 
 
Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu. 

 
  
 

 
 
Obdrží: 
Obec Chlumy, IDDS: 9enbrvx 
 sídlo: Chlumy č.p. 56, 335 01  Nepomuk 1 
Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 
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