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OZNÁMENÍ 
O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST 

 

 

Stavební úřad Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 

písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o žádosti o vydání společného povolení na 

stavbu „Novostavba garáže, Němčičky“ na pozemcích parc. č. 902/9, 902/12, 902/4 a 902/11 

v katastrálním území Němčičky u Hustopečí dle ustanovení § 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: 

- Výzva – vyjádření k podanému odvolání vydané pod č.j.: MuVP-0919/2021 dne 24.3.2021 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť nejsou známi dědicové po zemřelém – Jan Herzán, 
nar. 1949, naposledy bytem Vrbice č.p. 373, 691 09 Vrbice 

Osoby spadající do okruhu možných dědiců si můžou zásilku vyzvednout na Stavebním úřadě Městského 

úřadu Velké Pavlovice, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. 

 

 

[otisk razítka] 

 

Roman Pláteník 
oprávněná úřední osoba 

vedoucí stavebního úřadu 

 

 

 

 

 
na vyvěšení 

1. Obec Němčičky, IDDS: 4ynb28y 

 sídlo: Němčičky č.p. 221, 691 07  Němčičky u Břeclavi 

2. Městský úřad Velké Pavlovice, Odbor hospodářsko-správní, Nám. 9. května 700/40, 691 06 Velké 

Pavlovice 

(po sejmutí vrátit veřejnou vyhlášku Stavebnímu úřadu MěÚ ve Velkých Pavlovicích – s potvrzení o 
vyvěšení) 
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Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu a to 

tak, že oznámení se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (Městského úřadu 

Velké Pavlovice), s vyznačením dne vyvěšení. Oznámení se současně zveřejní též způsobem umožňující 

dálkový přístup. 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů (patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení 

považuje za doručené): 

- úřední deska Obecního úřadu Němčičky 
- elektronická úřední deska Obecního úřadu Němčičky a Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 
 

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

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí usnesení na veřejné desce. 

 

  

 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 
 

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

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí usnesení způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 
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