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OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST 

 

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu, 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. 1 a 2 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

o z n a m u j e ,  

možnost převzít následující písemnost: 

Rozhodnutí – stavební povolení ze dne 19.9.2022 pod spis.zn.: SŘ/136701/2022/Za, č.j.: MěÚVM 

205368/2022 na stavbu: Inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 1057/1, 1060/3, 1138/19, 1138/70 v 

katastrálním území Podolí u Valašského Meziříčí 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se nedaří doručit písemnosti účastníkovi řízení 

Nikole Salvetové, nar. 26.7.1998, adresa trvalého pobytu dle katastru nemovitostí: Podolí č.p. 33, 756 44 

Loučka. 

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu, vyzývá jmenovaného, aby 

si předmětnou písemnost vyzvedl na Městském úřadě ve Valašském Meziříčí, odboru územního plánování 

a stavebního řádu, Soudní 1221, 751 01 Valašské Meziříčí a to ve dnech: 

pondělí, středa v době od:  8:00 hodin – 11:30 hodin, 12:00 hodin – 17:00 hodin 

úterý, čtvrtek, pátek v době od: 8:00 hodin – 11:30 hodin, 12:00 hodin – 13:30 hodin 

Pokud si příjemce písemnosti do 15 dnů ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky předmětnou písemnost 

nevyzvedne, v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu, patnáctým dnem po vyvěšení na úřední 

desce Městského úřadu Valašské Meziříčí se písemnost považuje za doručenou. 

 

 

 

  

Ing. Josef Zajíc, v. r.  

referent odboru územního plánování a stavebního řádu 



Č.j. SŘ/136701/2022/Za str. 2 

 

Obdrží: 

Obec Podolí, IDDS: zijard5, 

Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor územního plánování a stavebního řádu - úřední deska, Soudní č.p. 

1221, 757 01  Valašské Meziříčí 1  

 k vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení, sejmutí písemnosti a o zveřejnění umožňující dálkový přístup. 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Valašské 

Meziříčí a musí být zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu 

Valašské Meziříčí. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Valašské Meziříčí. 

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 

 

 

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

 

 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňující 

dálkový přístup: 

 

…………………………………………….. 
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