
OBECNÍ ÚŘAD, ODBOR VÝSTAVBY  
756 12 HORNÍ LIDEČ 

 

SPIS. ZN.: SU-0854/2021-328/T 

Č.J.: 1281/2021    

Oprávněná úřední osoba: Trchalíková 

Dne: 20.5.2021 

 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
OZNÁMENÍ  O  MOŽNOSTI  PŘEVZÍT PÍSEMNOST  

 

Obecní úřad Horní Lideč, odbor výstavby, 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"), v řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané 

„prodloužení splaškové kanalizace v obci Lidečko“ na pozemcích st. p. 553, 554, 555, 556, parc. č. 

2556/2, 2556/4, 2557/3, 4169/25, 4169/26 v katastrálním území Lidečko, dle ust. § 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: 

Usnesení o přerušení řízení ze dne 20.5.2021 pod sp. zn. SU – 0854/2021-328/T č.j. 1280/2021, kterým 

bylo přerušeno řízení o umístění výše uvedené stavby. 

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť nejsou známí dědicové po zemřelém Liborovi 

Hyžákovi naposledy bytem Lidečko č.p. 297, 756 12  Horní Lideč. 

 

Zásilku je možné si vyzvednout na odboru výstavby Obecního úřadu Horní Lideč. 

 

Podle § 25 odst. 2 správního řádu patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Horní 

Lideč se písemnost považuje za doručenou 

 

 

 

Bc. Věra Trchalíková 

vedoucí odboru výstavby 

 

 

Toto oznámení o možnosti  převzít písemnost bude vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Horní 

Lideč a Obecního úřadu Lidečko po dobu 15 dnů zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup. 

 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: …………….. 

 

                                                                                                               Sejmuto dne: ……………….. 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

Obdrží: 
účastníci (dodejky) 

Obecní úřad Horní Lideč – k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení, sejmutí a 

oznámení o zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup. 

Obecní úřad Lidečko - k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení, sejmutí a oznámení 

o zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup. 
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