MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN
Obecný stavební úřad
pracoviště: Homí Valy 3655/2, 695 35

Číslojednací:
Spisová značka:

MUHOCJ 18161/2020
MUHO 1034/2020

Vyřizuje,

Lukáš Blaha, Dis.

E-mail:

blaha.lukas@muhodonin.cz

Telefon:

518 316153

V Hodoníně dne 9.03.2020

vEŘE]NÁ vvHLÁšm
Oznámení o možnosti převzít písemnost dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve
znění pozdějších předpisů
Adresát:
• v]astník pozemku parc.č.

6153 vk.ú. Mutěnice, po zemřelém Ladislavu Karasovi, nar.
29.11.1940, Komenského č.p. 540, 696 03 Dubňany

v souladu s ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní
řád") se #ez#óme'm% Gíc'ďs#z'k2f řz'ze#z' vlastníku pozemku parc. č. 6153 v k.ú. Mutěnice po zemřelém
Ladislavu Karasovi, nar. 29.11.1940, Komenského č.p. 540, 696 03 Dubňany oznamuje možnost
převzít písemnost č. j.: MUIIOCJ 16541/2020, ze dne 09. 3. 2020.

Písemnost je uložena a pfipravena k vyzvednutí na Městském úřadě Hodonín, obecném stavebním úřadě,
Homí Valy 2, 695 35 Hodonín. Tuto písemnost si může účastník řízení vyzvednout v úřední dny pondělí
a středa od 8:00 -17:00 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek 8:00 -13:30 hodin.

Poučení:

6ž=ní o možnosti převzít písemnost se vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu,
který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Oznámení o možnosti převzít

písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálko`ý přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se
písemnost považuj e za doručenou.
otisk razítka
Městsk'ý i..jřacl Hodoníí\
ní=F=-c:nv s{avební ťdcJ

Datum vyvěšení :

72 . 3 ` 2C' 2Cj

Datum sejmutí:
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-............................. J9 ..........

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

C.j. MUHOCJ 18161/2020

V elektronické Dodobě:

Zveřejněno od:

1Z. 3 , 20 20

str. 2

V elektronické Dodobě:

Zveřejněno do:

#?684oE{r:#odřoĚS`%E
Podpis oprávněné osoby, potvrzuj ící vyvěšení
Razítko:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Obdrží:
ostatní
liE€lstslý úřad Hodonín, úřední deska, Národní třída č.p. 373/25, 695 01 Hodonín 1
2. Obecní úřad Mutěrice, úřední deska, Masarykova č.p. 200, 696 11 Mutěnice

