MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
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ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
ČÍSLO JEDNACÍ

MUBN/434635/2022/VÝST

SPIS. ZNAČKA:

VÝST/220026/2022/HL

VYŘIZUJE:

Jarmila Hloušková - oprávněná úřední osoba

TELEFON:

312 821 169

E-MAIL:

hlouskova@benesov-city.cz

DATUM:

12.09.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení
Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný
podle §13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje, v souladu s ustanovením § 25 správního
řádu, že doručuje veřejnou vyhláškou osobám, které nejsou známy: dědicům pozemku parc. č. 38/2
v katastrálním území Čtyřkoly - právním nástupcům po vlastníku: Milan Čadílek, nar. 04.04.1951,

Čtyřkoly č.e. 111, 257 22 Čerčany,
a tímto oznamuje uložení písemnosti ze dne 12.09.2022 pod č.j. MUBN/434527/2022/VÝST.
Jedná se o vydání společného povolení podle § 94m stavebního zákona na stavbu rodinného domu
Pyšely (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 27/13 v katastrálním území Čtyřkoly.
Písemnost výše uvedeného čísla jednacího, uloženou ve spise pod spis. zn. VÝST/220026/2022/HL
je možné převzít v úředních hodinách Městského úřadu Benešov, v kanceláři č. 223 (po předchozí
telefonické domluvě s oprávněnou úřední osobou).

Poučení
Patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení se písemnost považuje za doručenou.

Jarmila Hloušková
odborný referent

Stránka 1 z 2
www.benesov-city.cz
IČO: 00 231 401
ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800

Č.j. MUBN/434635/2022/VÝST

str. 2

Toto oznámení musí být na úřední desce vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den
po posledním dni vývěsní lhůty. Písemnost se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

K vyvěšení na úřední desku
Městský úřad Benešov, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov
Obec Čtyřkoly, IDDS: 49hau35
Městský úřad Čtyřkoly se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.
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