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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI
PŘEVZÍT PÍSEMNOST
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic,
oddělení stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní
orgán dle ust. § 89 odst. 1 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s ust. § 178 správního řádu, a
ust. § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
v řízení o odvolání do rozhodnutí Městského úřadu Přelouč, odboru stavebního (dále jen
„stavební úřad“), ze dne 17.7.2018, č.j. MUPC 13057/2018, sp.zn. ST/12814/2014/Ný, dle ust.
§ 25 odst. 1 správního řádu
oznamuje
účastníku řízení
Zájmové sdružení k výrobě konzumních vajec, drůbežího masa a odchovu kuřic,
se sídlem dle obchodního rejstříku 535 01 Svinčany, IČ 46493212,
v obchodním rejstříku zapsanému jako zájmové sdružení právnických osob,
možnost převzít písemnost – rozhodnutí krajského úřadu ze dne 19.11.2018 č.j.
KrÚ – 77648/132/2018/OMSŘI/Dr, kterým bylo rozhodnuto o společném odvolání Věry
Březinové a Radka Straky, oba bytem Škudly 26, p. Přelouč, a společném odvolání Ing. Ivany
Krejzlové a Miroslava Štajnera, oba bytem Škudly 39, p. Přelouč, do rozhodnutí Městského
úřadu Přelouč, odboru stavebního, ze dne 17.7.2018, č.j. MUPC 13057/2018, sp.zn.
ST/12814/2014/Ný, kterým bylo podle ust. § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“),
vydáno stavební povolení na stavbu „stavební úpravy stavby pro chov drůbeže Přelouč,
Škudly“, SO č. 02 novostavba – protihluková opatření na pozemcích označených jako stav.
parc. č. 51, 52 a poz. parc. č. 268/5 a 268/7 v katastrálním území Škudly.
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť shora označený adresát je
neznámého sídla (na adrese uvedené v obchodním rejstříku neznámý).
Adresát si může zásilku vyzvednout u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru
majetkového, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu, v kanceláři č. 423 budovy
C (Komenského náměstí 120, Pardubice), popřípadě předem kontaktovat oprávněnou úřední

osobu
o
možnosti
vyzvednutí
písemnosti
veronika.drbohlavova@pardubickykraj.cz).

(tel.:

466 026 681,

e-mail:

Toto oznámení se vyvěšuje po dobu 15 dní, patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou ve smyslu ust. 25 odst. 2 správního řádu.

Pardubice 19.11.2018

Ing. Miroslav Vohlídal
vedoucí odboru
v z. Jan Klimeš
vedoucí oddělení stavebního řádu

Za správnost vyhotovení: Veronika Drbohlavová, oprávněná úřední osoba
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne:

Jméno, podpis, razítko
oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení

Sejmuto dne:

Jméno, podpis, razítko
oprávněné osoby, která potvrzuje sejmutí

Vyvěšení na úředních deskách (písemně i elektronicky):
Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
Obecní úřad Svinčany, Svinčany 52, 535 01 Přelouč
Na vědomí:
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
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