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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 č.j. MS 5359/2019/SŘÚPaR/Kl ze dne 05.06.2019
oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu „provozovna u rodinného domu,
Studénka, Butovice, Butovická 80“ na pozemcích parc. č. 677, 679, 680 v k.ú. Butovice, žadatel Robert
Paluzga, dat. narození 08.10.1973, Butovická 80, 742 13 Studénka zastoupen na základě plné moci
Vladimírem Hendrychem, Antonína Sovy 24, 747 05 Opava
adresovaná:

neznámému spoluvlastníku pozemku parc. č. 693/1 v k.ú. Butovice

je uložena u Městského úřadu Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, u stavebního úřadu
v kanceláři č. 26, u referenta odboru Gabriely Klosové. Zde si může adresát písemnost vyzvednout,
a to v pracovní dny po celou provozní dobu úřadu, ve lhůtě 15-ti dnů ode dne vyvěšení této veřejné
vyhlášky.
Tato vyhláška bude vyvěšena a zároveň zveřejněna na webových stránkách města Studénky
po dobu 15-ti dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení a zveřejnění se bude písemnost považovat
za doručenou.
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Evidenční číslo dokumentu:
Vyvěšeno dne: ……………………………
Sňato dne: ………………………………..
a současně zveřejněno na elektronické desce Městského úřadu Studénka.
Razítko úřadu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.
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