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ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
oddělení silniční správní úřad
ČÍSLO JEDNACÍ

MUBN/108723/2020/VÝST

SPIS. ZNAČKA:

VÝST/221954/2019/JIB

VYŘIZUJE:

Ing. Beatrix Jiráňová - oprávněná úřední osoba

TELEFON:

312 821 244

E-MAIL:

jiranova@benesov-city.cz

DATUM:

15.07.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení
Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad (dále jen
„speciální stavební úřad“), jako speciální stavební 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 podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje, v souladu s ustanovením
§ 25 správního řádu, že doručuje veřejnou vyhláškou adresátům
účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu – dědicům po spoluvlastníkovi dotčeného pozemku
parc. č. 733/9 v katastrálním území Netvořice, kterým byla zemřelá Jana Motlová, Nad alejí č.p. 1754/15,
Praha 6-Břevnov, 162 00 Praha 616
a tímto oznamuje uložení písemnosti pod č.j. MUBN/108134/2020/VÝST. Jedná se o rozhodnutí
o nařízení odstranění stavby podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, které se týká stavby:
Odvodnění komunikace na hrázi rybníka Blábolák
na pozemcích parc. č. 733/4, 733/9 a 733/8 v katastrálním území Netvořice.
Písemnost výše uvedeného čísla jednacího, uloženou ve spise pod spis. zn. VÝST/221954/2019/JIB
je možné převzít v úředních hodinách Městského úřadu, tj. pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod.,
v kanceláři č. 318 (v úterý a čtvrtek po předchozí telefonické domluvě).

Poučení:
Patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení se písemnost považuje za doručenou.

Otisk úředního razítka
Ing. Beatrix Jiráňová v. r.
odborný referent
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Obdrží
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Obdrží
Městský úřad Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov
Úřad městyse Netvořice, IDDS: jgzatu8

Úřad městyse Netvořice se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce po dobu 15 dnů.
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