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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Studénka, odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje (dále „stavební úřad“) jako
stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), oznamuje
v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, že níže uvedená písemnost vydaná stavebním úřadem
pod čj. MS 1433/2019/SŘÚPaR/To dne 11.02.2019,
sdělení – možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (zastavení územního řízení) ke stavbě „Zpevněná
plocha u objektu čp. 325“, ul. Tovární, Studénka na pozemku parc. č. 1718 (zastavěná plocha a nádvoří)
v k. ú. Butovice, žadatel Petr Volčík, IČO: 73934259, 742 58 Trnávka 225 zastoupen na základě plné
moci BKB Metal, a.s., IČO: 25355643, Hlubinská 917/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
adresovaná osobě:

Roman Kačo, U Náhonu 132, 742 42 Šenov u Nového Jičína,
osobě neznámého pobytu, jíž se prokazatelně nedaří doručovat,

je uložena u Městského úřadu Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, u stavebního úřadu
v kanceláři č. 23, u referenta odboru Ing. Lubomíra Tomana. Zde si může adresát písemnost vyzvednout,
a to v pracovní dny po celou provozní dobu úřadu, ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení této veřejné
vyhlášky.
Tato vyhláška bude vyvěšena a zároveň zveřejněna na webových stránkách města Studénky
po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení a zveřejnění se bude písemnost považovat
za doručenou.
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