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OZNÁMENÍ O DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Horšovský Týn 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"), následující písemnosti v souladu s § 25
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád"), doručuje veřejnou
vyhláškou ve věci
zahájení řízení o povolení výjimky z ustanovení § 25 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území pro umístění
stavby
skladu s přístřeškem pro parkování
v obci Blížejov části Lštění
na pozemku parc.č. 726 v katastrálním území Lštění nad Zubřinou., která se týká stavby skladu
s přístřeškem půdorysných rozměrů 7,5 m x 21,18 m, umístěné na hranici s pozemkem parc.č. 1314
v katastrálním území Lštění nad Zubřinou.
Na základě žádosti stavebníka bylo dne 18.9.2004 zahájeno řízení o povolení výjimky z obecných
požadavků na využívání území.
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Horšovský Týn doručuje oznámení o zahájení
řízení o povolení výjimky níže uvedenému účastníkovi řízení jako vlastníkovi dotčeného pozemku
parc.č. 1314 v katastrálním území Lštění nad Zubřinou z důvodu:
neznámého pobytu, adresát na uvedené adrese trvalého pobytu je neznámý, adresátovi se
prokazatelně nepodařilo písemnost doručit.
Písemnost:
Číslo jednací

Jména a přijmení

Adresa

MUHT 9423/2014

Josef Starck

Koterovská č.p. 1172/83, Lobzy, 326 00 Plzeň 26

Ing. Jan Lengál
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
otisk razítka
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce.
Písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup
od dne: ..............................

do dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obdrží:
Pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doporučeně)
Obec Blížejov, Blížejov č.p.151, 346 01 Horšovský Týn
Město Horšovský Týn, náměstí Republiky č.p. 52, Město, 346 01 Horšovský Týn

