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OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST 

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad 

příslušný podle § 13 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“), podle § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

o z n a m u j e ,  

možnost převzít následující písemnost: 

Rozhodnutí – oprava zřejmých nesprávností spis. zn. SŘ/069001/2020/Bš ze dne 15. 7. 2020 

na stavbu: 

Prodloužení vodovodního řadu v obci Mikulůvka 

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 239 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 359 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 366 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 397/6 (lesní pozemek), parc. č. 407 (ostatní 

plocha), parc. č. 410/5 (trvalý travní porost), parc. č. 414/3 (trvalý travní porost), parc. č. 421/2 (ostatní 

plocha), parc. č. 428/1 (trvalý travní porost), parc. č. 429/1 (lesní pozemek), parc. č. 455/1 (ostatní plocha), 

parc. č. 465 (trvalý travní porost), parc. č. 467/1 (trvalý travní porost), parc. č. 469/1 (zahrada), parc. č. 558 

(trvalý travní porost), parc. č. 561/3 (trvalý travní porost), parc. č. 567/1 (zahrada), parc. č. 567/2 (zahrada), 

parc. č. 570/1 (trvalý travní porost), parc. č. 570/2 (trvalý travní porost), parc. č. 571/1 (orná půda), parc. č. 

571/2 (ostatní plocha), parc. č. 572/1 (trvalý travní porost), parc. č. 572/2 (trvalý travní porost), parc. č. 

576/2 (ostatní plocha), parc. č. 585/6 (trvalý travní porost), parc. č. 585/7 (trvalý travní porost), parc. č. 

585/9 (trvalý travní porost), parc. č. 589/1 (orná půda), parc. č. 589/3 (orná půda), parc. č. 592/1 (zahrada), 

parc. č. 592/3 (zahrada), parc. č. 594/2 (trvalý travní porost), parc. č. 595 (trvalý travní porost), parc. č. 

597/2 (orná půda), parc. č. 601/2 (orná půda), parc. č. 606/2 (zahrada), parc. č. 606/3 (trvalý travní porost), 

parc. č. 607/2 (orná půda), parc. č. 647/1 (trvalý travní porost), parc. č. 647/2 (zahrada), parc. č. 647/5 

(trvalý travní porost), parc. č. 649/3 (trvalý travní porost), parc. č. 649/4 (trvalý travní porost), parc. č. 704/1 

(zahrada), parc. č. 704/3 (zahrada), parc. č. 704/4 (zahrada), parc. č. 707/1 (trvalý travní porost), parc. č. 

707/5 (ostatní plocha), parc. č. 708/2 (trvalý travní porost), parc. č. 708/3 (trvalý travní porost), parc. č. 

715/1 (zahrada), parc. č. 715/3 (ovocný sad), parc. č. 716/5 (ostatní plocha), parc. č. 1627 (orná půda), 

parc. č. 1631/2 (ostatní plocha), parc. č. 1636/2 (orná půda), parc. č. 1640/10 (lesní pozemek), parc. č. 

1648/6 (trvalý travní porost), parc. č. 1652 (trvalý travní porost), parc. č. 1691/1 (trvalý travní porost), parc. 

č. 1693/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1694/1 (zahrada), parc. č. 1717 (zahrada), parc. č. 1719/4 (ostatní 
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plocha), parc. č. 1719/8 (trvalý travní porost), parc. č. 1719/11 (ostatní plocha), parc. č. 1719/12 (ostatní 

plocha), parc. č. 1719/15 (ostatní plocha), parc. č. 1771/1 (ostatní plocha), parc. č. 1771/2 (ostatní plocha), 

parc. č. 1771/5 (ostatní plocha), parc. č. 1788 (ostatní plocha), parc. č. 1789/1 (ostatní plocha), parc. č. 

1789/3 (ostatní plocha), parc. č. 1791 (ostatní plocha), parc. č. 1793/1 (ostatní plocha), parc. č. 1795/1 

(ostatní plocha), parc. č. 1795/2 (ostatní plocha), parc. č. 1795/6 (ostatní plocha), parc. č. 1795/7 (ostatní 

plocha), parc. č. 1797/1 (ostatní plocha), parc. č. 1797/3 (ostatní plocha), parc. č. 1797/4 (ostatní plocha), 

parc. č. 1797/6 (ostatní plocha), parc. č. 1799/1 (ostatní plocha), parc. č. 1799/2 (ostatní plocha), parc. č. 

1800/2 (ostatní plocha), parc. č. 1815/1 (ostatní plocha), parc. č. 1815/2 (ostatní plocha), parc. č. 1820/1 

(vodní plocha), parc. č. 1821 (vodní plocha), 2123/6 (ostatní plocha, jiná plocha), parc. č. 410/2 (trvalý 

travní porost), parc. č. 1632/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území Mikulůvka.“ 

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se nedaří doručit písemnosti účastníkovi řízení Lence 

Marečkové, nar. 24. 8. 1988, adresa trvalého pobytu dle katastru nemovitostí: Družstevní č.p. 1768, 755 01  

Vsetín. 

 

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu, vyzývá jmenovaného, aby 

si předmětnou písemnost vyzvedl na Městském úřadě ve Valašském Meziříčí, odboru územního plánování 

a stavebního řádu, Soudní 1221, 751 01 Valašské Meziříčí a to ve dnech: 

pondělí, středa v době od:  8:00 hodin – 11:30 hodin, 12:00 hodin – 17:00 hodin 

úterý, čtvrtek, pátek v době od: 8:00 hodin – 11:30 hodin, 12:00 hodin – 13:30 hodin 

Pokud si příjemce písemnosti do 15 dnů ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky předmětnou písemnost 

nevyzvedne, v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu, patnáctým dnem po vyvěšení na úřední 

desce Městského úřadu Valašské Meziříčí se písemnost považuje za doručenou. 

 

 

 

 

Marta Bušová, v. r.  

referent odboru územního plánování a stavebního řádu 

„otisk úředního razítka“ 
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Obdrží:  

Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor územního plánování a stavebního řádu - úřední deska, Soudní č.p. 

1221, 757 01  Valašské Meziříčí 1 

Obecní úřad Mikulůvka, IDDS: 98xbyr3 

K vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení, sejmutí písemnosti a o zveřejnění umožňující dálkový přístup. 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Valašské 

Meziříčí a Obecního úřadu Mikulůvka a musí být zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu 

Valašské Meziříčí. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Valašské Meziříčí. 

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 

 

 

Vyvěšeno dne: ………………….               Sejmuto dne: ……………………… 

 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňující 

dálkový přístup: 

 

 

…………………………………………….. 
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