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V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A 
 

Doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou 
 

Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, oddělení stavebního 
úřadu (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen 
„stavební zákon“) projednal žádost  Zdenky Kabátníkové, Tasova č.p. 81, Brankovice, 683 33 
Nesovice  o povolení změny stavby před dokončením „Rodinný dům o 1 b.j., vč. přípojek 
na STL plynovod, veřejný vodovod a kanalizaci, vedení NN, žumpa“ na pozemku parc.č. 
st. 136/1 v katastrálním území Brankovice.   

Účastníkem řízení je mj. i Marie Zabloudilová, Nové Hvězdlice č.p. 200, 683 41 Bohdalice, 
která zemřela  a stavebnímu úřadu nejsou známy osoby, které by byly právními nástupci výše 
jmenované. Z tohoto důvodu, postupoval stavební úřad v souladu s ustanovením § 25 odst.1  
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „správní řád“), dle kterého 
se osobám neznámého pobytu nebo sídla, a osobám , jimž se prokazatelně nedaří doručovat, 
jakož i osobám, které nejsou známy a v dalších případech, které stanoví zákon se doručuje 
veřejnou vyhláškou. Protože se jedná o účastníka, kterému v řízení nemá být uložena 
povinnost nebo odňato právo, stavební úřad v souladu s ustanovením § 32 odst. 3 správního 
řádu neustanovil opatrovníka a těmto účastníkům doručuje rozhodnutí o změně stavby před 
dokončením veřejnou vyhláškou.  

Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce a na webových  stránkách městského úřadu  se 
písemnost považuje za doručenou. Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou 
vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Bučovice.  
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Za správnost vyhotovení: Ing. Olga Bartáková 
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Tato veřejná vyhláška a rozhodnutí ze dne 09.03.2015 pod č. j.: OSÚ-6023/2015 baro 
musí být vyvěšeny nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ Bučovice, Úřadu 
městyse Brankovice, způsobem v místě obvyklým. Oznámení se zveřejní též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Po uplynutí této lhůty bude vyhláška sejmuta, opatřena 
kulatým razítkem, podpisem oprávněné osoby a zaslána zpět na Městský úřad Bučovice, 
stavební úřad. 
 
 

 

 
 
 
 
 

Na úřední desce 

 
 
vyvěšeno dne: …………………………                           sejmuto dne: ……………………….. 
 
 
 
 
 

V elektronické podobě 

 
 
vyvěšeno dne: …………………………                           sejmuto dne: ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí této vyhlášky a 
rozhodnutí ze dne 09.03.2015 pod č. j.: OSÚ-6023/2015 baro. 
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