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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

OZNÁMENÍ  

O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST 
 

Městský úřad Hustopeče, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální 
stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), v řízení o společném povolení stavby podle § 94m stavebního zákona, které se týká 
stavby: Prodloužení dopravní a technické infrastruktury - lokalita Samota, Vrbice, SO 01-1 Komunikace, SO 01-2 

Chodník pro pěší, SO 01-3 Veřejné osvětlení, na pozemku st. p. 735/5, parc. č. 2820/1, 2820/7, 2820/8, 2820/9, 
2820/14, 2820/19, 2820/21, 2820/32 v katastrálním území Vrbice u Velkých Pavlovic 

 

oznamuje 

 

podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/204 Sb., správní řád 
 

neznámému vlastníkovi par. č. 2820/41 v katastrálním území Vrbice u Velkých Pavlovic 

možnost převzít následující písemnost 

 

 

• Oznámení o zahájení společného řízení ve věci společného povolení stavby Prodloužení dopravní a technické 

infrastruktury - lokalita Samota, Vrbice, SO 01-1 Komunikace, SO 01-2 Chodník pro pěší, SO 01-3 Veřejné 

osvětlení -  č.j.: MUH/13324/22/393, ze dne 02.03.2022. 

 

Jedná se o blíže neurčené vlastníky parcely č. 2820/41 v katastrálním území Vrbice u Velkých Pavlovic, jejichž 
totožnost není ke dni 04.03.2022 speciálnímu stavebnímu úřadu známa.  

Parcela č. 2820/41 v katastrálním území Vrbice u Velkých Pavlovic je sousední parcelou, pro stavbu místní 
komunikace, chodníku a veřejného osvětlení. 
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Blíže neurčení vlastníci, dědici po zesnulém panu Liborovi Hamanovi, nar. 1998, si mohou písemnost vyzvednout na 
odboru přestupků a silničního hospodářství - Městský úřad Hustopeče, po telefonické domluvě na č. tel. 
519 441 098, v úřední dny Po a St 8 - 17, v Út a Čt 8 – 12, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto 
oznámení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„otisk razítka“ 

 

 

Mgr. Dana Prajková v. r. 
vedoucí odboru přestupků 
a silničního hospodářství                                         
                                                            
 
vyhotovila: Hana Řeháková 
referent státní správy a samosprávy 
oprávněná úřední osoba 

 

 

  
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů (na úřední desce MěÚ Hustopeče, OÚ Vrbice 
způsobem umožňující dálkový přístup). Patnáctým dne po vyvěšení na úřední desce MěÚ Hustopeče se tato 
písemnost považuje za doručenou 
 
 
Vyvěšeno dne ………………………………………….                Sejmuto dne …………………………………………. 
 
 
Vyvěšeno v elektronické podobě dne …………………………………………. 

 

 
 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
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