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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Havlíčkův Brod, 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"), vede podle § 94j stavebního zákona společné územní a stavební řízení na stavbu
JINÁ STAVBA U RODINNÉHO DOMU č.p. 119
Skuhrov
na pozemku parc. č. 481/5 v katastrálním území Skuhrov u Havlíčkova Brodu.
Vzhledem k tomu, že není známá adresa účastníků řízení Stalinovy závody n.p. Horní Litvínov a Chemické
závody n.p. Horní Litvínov (osoba mající jiné věcné právo k pozemku parc.č. 481/5, 481/6 a 481/14 v k.ú.
Skuhrov u Havlíčkova Brodu, nemá v katastru nemovitostí zapsanou adresu ani žádné jiné identifikátory)
provádí stavební úřad doručení usnesení o vyloučení povolení výjimky ze společného řízení na stavbu „Jiná
stavba u rodinného domu č.p. 119, Skuhrov„ na pozemku parc.č. 481/5 v katastrálním území Skuhrov u
Havlíčkova Brodu podle ustanovení § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších
předpisů:
veřejnou vyhláškou
Převzít oznámení může účastník řízení u Městského úřadu Havlíčkův Brod, stavebního úřadu, a to vždy
v pondělí a ve středu od 800 do 1700 hod., v úterý a ve čtvrtek od 900 do 1500 hod. a v pátek od 900 do 1400
hod.
Poučení:
Dnem vyvěšení, od kterého se počítá 15. den jako den doručení, je den vyvěšení na úřední desce Městského
úřadu Havlíčkův Brod (§ 25 odst. 3 správního řádu).
Ing. Ivana Bauerová
referent stavebního úřadu
otisk úředního razítka
Ke zveřejnění obdrží:
Městský úřad Havlíčkův Brod, podatelna: k bezodkladnému vyvěšení na úřední desku podle § 25, odst. 1 a 2
zákona č. 500/2004 – správní řád v platném znění po dobu nejméně 15 dnů.
Oznámení zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup, po lhůtě vyvěšení bezodkladně zaslat zpět.
Obecní úřad Skuhrov: k bezodkladnému vyvěšení na úřední desku podle § 25, odst. 1, 2 a 3 zákona č. 500/2004
– správní řád v platném znění po dobu nejméně 15 dnů; po uplynutí lhůty bude oznámení vráceno stavebnímu
úřadu s vyznačením doby vyvěšení a sejmutí.

