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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Městský úřad v Břeclavi, silniční správní úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný
podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 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 m o ž n o s t p ř e v z í t p í s e m n o s t:
rozhodnutí, č.j. MUBR 114897/2022 ze dne 01.08.2022
dědicům po zemřelé:
Božena Nečasová, Poštovní 226, 691 04 Přítluky
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1 správního řádu, neboť adresát
je osobou neznámou a neznámého pobytu.
Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout v místě uložení:
Městský úřad Břeclav, odbor správních činností, oddělení dopravy a přestupkového řízení,
v úřední dny po telefonické domluvě: tel. 519311338, mob. 603 896 797.
Úložní doba je 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. Poslední den této lhůty se považuje
za den doručení uložené písemnosti.

JUDr. Josef Darmovzal
vedoucí oddělení dopravy a přestupkového řízení
v zast. Ing. Darina Štollová v.r.
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Tento dokument musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Břeclav
a obecního úřadu obce, v jejímž katastrálním území se má záměr nebo stavba uskutečnit, a
dále zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Pro počítání lhůt dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je směrodatné
vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Břeclav.

Úřední deska:
Vyvěšeno dne: ............................…………..

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

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:……………………………………
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění …………………

Obdrží (na vyvěšení):
Městský úřad Břeclav, podatelna a výpravna
Obecní úřad Přítluky, Obecní 11, 691 04 Přítluky

