Městský úřad Kostelec nad Orlicí
stavební úřad – životní prostředí
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
_______________________________________________________________________________
č.j.: SÚŽP 3523/17-23087/17-L
V Kostelci nad Orlicí, dne 17. října 2017
spisový znak: 328.3
Vyřizuje: Bc. Lucie Lédrová

O Z N Á M E N Í
o možnosti převzít písemnost
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako obecný stavební
úřad věcně a místně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění jeho pozdějších předpisů a novel (dále jen „stavební zákon“) a
jako místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění jeho pozdějších předpisů a novel
(dále jen „správní řád“), oznamuje v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu, že účastník
územního řízení paní Jana Merhulíková, posl. bytem Na Trávníku 1233, Rychnov nad Kněžnou,
má ona či její potencionální dědicové u výše uvedeného správního orgánu uloženou písemnost
„oznámení o zahájení spojeného řízení“ ve věci stavby „vrtané studny“ u rodinného domu
čp. 1153 v Grundě v Kostelci nad Orlicí, na poz.č.parc. 2367 (zahrada), v kat. území Kostelec nad
Orlicí.
Písemnost si může výše uvedená vyzvednout v budově Městského úřadu Kostelec nad
Orlicí (Dukelských Hrdinů 985, číslo dveří B 101) v době (pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h;
úterý a čtvrtek 8:00 h do 14:00 h; pátek 8:00 h do 13:00 h s tím, že doporučujeme v úterý, čtvrtek a
pátek se z důvodu místních šetření předem telefonicky domluvit). Potencionálním dědicům bude
předána až po prokázání oprávněnosti (doklad od notáře projednávající dědictví).
Ve smyslu § 25 odst. 2 správního řádu se patnáctým dnem po vyvěšení písemnost považuje
za doručenou.

otisk úředního razítka

oprávněná úřední osoba
vedoucí stavebního úřadu – životního prostředí
Bc. Lucie LÉDROVÁ v.r.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední
desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni
vyvěšení. Sejmutí je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní
lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být písemnost neprodleně vrácena zpět
stavebnímu úřadu.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................
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