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DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Horšovský Týn jako speciální stavební úřad
příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a podle § 15 odst. 1 písm. c)
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"), a podle § 32 odst. 3 správního řádu
oznamuje, že písemnost č.j. MUHT 12798/2019 ze dne 5.3.2020 určená do vlastních rukou adresáta:
Richard Felix, nar. 10.5.1965, Rheinweg 42, 4310 Rheinfelden, Švýcarsko
spoluvlastníka pozemků parc.č. 1503, 1504 a 1512 v katastrálním území Staňkov-ves je uložena na
Městském úřadě Horšovský Týn odboru výstavby a územního plánování, náměstí Republiky č.p. 52,
v Horšovském Týně v kanceláři č. 12.
Poučení:
Nebude-li písemnost adresátem vyzvednuta v patnáctidenní lhůtě po vyvěšení, považuje se podle
ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu poslední den této lhůty za den doručení.

Ing. Alexandra Ruská v.r.
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
otisk razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce.
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Písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup
od dne: ..............................

do dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obdrží:

– k vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Horšovský Týn, kancelář starosty, náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn
Městský úřad Staňkov, kancelář starosty, náměstí T. G. Masaryka č.p. 35, 345 61 Staňkov I
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