MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ
stavební úřad – životní prostředí
Vaše č.j.:
Naše č.j.: MUKO-46136/2022-lb
Spisová značka: 6194/2022
Vyřizuje: Ing.Bc.Lucie Barnová
Kontakt: 770 171 390 / lbarnova@muko.cz
Sp. znak, sk. režim: 330.1,V/5
Datum: 27.06.2022

Jakub Pastor
nar. 11.05.1976
Lázeňská 194
517 43 Potštejn

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
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 písemnost č.j. MUKO-36793/2022-lb ze dne 20.06.2022
adresovaná příjemci: Jakub Pastor, nar. 11.05.1976
Lázeňská 194
517 43 Potštejn
je uložena na Městském úřadě Kostelec nad Orlicí, stavebním úřadě, Dukelských hrdinů 985,
Kostelec nad Orlicí.
Vzhledem k tomu, že správnímu orgánu není známo místo současného pobytu adresáta, případně se
adresát na trvalé adrese nezdržuje, doručuje se výše uvedená písemnost veřejnou vyhláškou.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Městském úřadu Kostelec nad Orlicí, Dukelských hrdinů 985,
dveře č. B102 v úřední hodiny – pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin (úterý a čtvrtek od 8:00 do
15:00 hodin a v pátek od 8:00 do 13:00 hodin po předchozí telefonické dohodě).
Podle § 25 odst. 2 správního řádu bude tato veřejná vyhláška vyvěšena po dobu 15 dnů a poslední den
lhůty se považuje za den doručení.
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