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OZNÁMENÍ ÚČASTNÍKU ŘÍZENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle
13 odst.1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále též “stavební zákon“) vydal dne 27.05.2020 územní rozhodnutí o umístění
stavby: kabelové vedení NN v Blansku s názvem stavby dle dokumentace “Blansko úprava
DS, Moravec“ na pozemcích parc. č. 764/13, 1373/4 v katastrálním území Blansko pod čj. SU
UK 105/2020-MBK 22775/2o2orrr.
-

Do okruhu účastníků vedeného územniho řízení patří také, mimo jiné, osoby, které nejsou
stavebnímu úřadu známy, a to dědicové po zemřelé osobě: RNDr. Jaroslavě Krejstové,
posledně bytem Lesní 2104/1 6, 678 01 Blansko dle katastru nemovitostí spoluvlastník pozemku
p.č.st. 4832 v k.ú. Blansko.
Na podkladě uvedeného stavební úřad oznamuje v souladu s ustanovením
25 odst. 1
správního řádu ve spojitosti s ustanovením 32 odst. 3 správního řádu, že výše jmenovaní
účastníci řízení, jakožto osoby neznámé, mají možnost převzít si výše uvedenou písemnost,
tj. rozhodnutí stavebního úřadu vydané pod č.j. SÚ ÚK 105/2020-MBK 22775/2020/Tr ze dne
27.05.2020 na podatelně stavebního úřad Městského úřadu v Blansko, nám. Republiky 1, 678
01 Blansko ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Ing. SarkaTrusinova
referentka oddělení stavebního řádu
Tato písemnost bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Blansko. Bude
zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na www.blansko.cz.

Vyvěšeno dne
Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne
Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:
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Obdrží:
Stavebník (doručenka)
1. MONELA elektro s.r.o., IDDS: wwhk57u
sídlo: Dobrovského č.p. 422/3, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1
zastoupení pro: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2157/6, České Budějovice 7, 370
01 Ceské Budějovice 1
Dále obdrží
MěU Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko k vyvěšení
na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod názvem: oznámení o
možnosti převzít písemnost územní rozhodnutí na stavbu: Blansko úprava DS, Moravec
—

—

-

