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STEJNOPIS 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST 
 

Stavební úřad Městského úřadu v Mladé Vožici, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby na stavbu 

 

trubní vrtaná studna a vodovod včetně přívodu NN 

Oldřichov 

na pozemku parc. č. v KN 1585/37 v katastrálním území a obci Oldřichov u Mladé Vožice 
v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) 

 

o z n a m u j e 

 

osobám, které nejsou na uvedené adrese známy a osobám, které nejsou známy: 
Marie Hašková, Oldřichov č.p. 43, 391 43  Mladá Vožice (spoluvlastník pozemku parc. č.  KN 
st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Marie Kramperová, Jeronýmova č.p. 1984, 390 02  Tábor 2 (spoluvlastník pozemku parc. č.  
KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Karel Michálek, Oldřichov č.p. 39, 391 43  Mladá Vožice (spoluvlastník pozemku parc. č.  
KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Kateřina Michálková, Oldřichov č.p. 39, 391 43  Mladá Vožice (spoluvlastník pozemku parc. 
č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Jan Rašek, Oldřichov č.p. 67, 391 43  Mladá Vožice (spoluvlastník pozemku parc. č.  KN st. 
115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Marie Rašková, Oldřichov č.p. 67, 391 43  Mladá Vožice (spoluvlastník pozemku parc. č.  KN 
st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Václav Svoboda, Oldřichov č.p. 48, 391 43  Mladá Vožice (spoluvlastník pozemku parc. č.  
KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Antonie Svobodová, Oldřichov č.p. 48, 391 43  Mladá Vožice (spoluvlastník pozemku parc. č.  
KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Ludmila Vrtišková, Oldřichov č.p. 63, 391 43  Mladá Vožice (spoluvlastník pozemku parc. č.  
KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
případně jejich potenciálním dědicům a právním nástupcům  

 
m o ž n o s t   p ř e v z í t   n á s l e d u j í c í   p í s e m n o s t :   

č . j . MUMV0408/2018/výst/Ru. 
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Uloženou písemnost si můžete vyzvednout na stavebním úřadu v Mladé Vožici, Žižkovo náměstí 
č.p. 80, 391 43 Mladá Vožice v úřední dny: pondělí a středa od 7:30 – 12:00 a 12:30 -17:00  a 
v ostatních dnech po telefonické domluvě, do 15 dnů ode dne uložení. 

 

Dle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu, se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že 

písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce 

správního orgánu, který písemnost doručuje, na písemnosti se vyznačí den vyvěšení.  

Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým 

dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost 

podle věty druhé. 

Jde-li o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních obvodech několika 

obcí, správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též příslušným 

obecním úřadům, které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních 

deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který 

písemnost doručuje.  

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, pokud bylo umožněno 

nahlédnutí umožňující dálkový přístup. 
 
Počet stejnopisů odpovídá rozdělovníku.  

 
 

 
[otisk úředního razítka] 

 
 

 Ing. Blanka Malinová  v. r.   
vedoucí stavebního úřadu 

  

 
 Za správnost vyhotovení: Ing. Michaela Růžičková 
 
 
 
 
Obdrží: 
Obec Oldřichov, IDDS: hggamzp (žádáme o vyvěšení na úřední desku a současně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup) 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů: 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 

 
Možnost nahlédnutí na www.mu-vozice.cz, nebo na 
stavebním úřadu MěÚ v Mladé Vožici, úřední dny: 

pondělí a středa  7,30 - 12,00 a 12,30 - 17,00 hod; v jiné 
dny po telefonické dohodě. 
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