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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Doručení rozhodnutí o umístění stavby 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"), projednává
v územním řízení žádost společnosti EG.D, a.s., IČ: 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno,
zastoupené na základě plné moci společností MONELA elektro s.r.o., IČ: 07529091, Dobrovského 422/3,
Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, ze dne 15.02.2022, o vydání rozhodnutí o umístění stavby na stavbu
„Bohaté Málkovice, stavební úpravy Kříž“ na pozemcích parc. č. KN 67/1 (ostatní plocha – ostatní
komunikace), KN 67/7 (ostatní plocha – ostatní komunikace), st. 102 (zastavěná plocha a nádvoří)
v katastrálním území Bohaté Málkovice. Účastníky tohoto správního řízení jsou mj. i osoby neznámého
původu, a to Josef Kráčmar, nám. Svobody 18, Brno, Anna Kolářová, Hlubočany 79, Marie Kráčmarová,
Bohaté Málkovice 65, Věra Kráčmarová, Bohaté Málkovice 65, jakožto právní nástupci vlastníka
pozemku parc. č. KN 67/7 v k. ú. Bohaté Málkovice, Františka Kráčmara, nar. 01.08.1908, posledně
bytem Bohaté Málkovice 65, zemřelém 26.12.1974. Z tohoto důvodu doručuje stavební úřad rozhodnutí
o umístění stavby ze dne 16.09.2022 pod č. j. MUB/OSÚ-51731/2022 cha způsobem uvedeným
v ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění ("správní řád").

Ing. Jolana Charvátová v. r.
oprávněná úřední osoba
Za správnost vyhotovení: Ing. Jolana Charvátová

Městský úřad Bučovice
Jiráskova 502
685 01 Bučovice

E-mail posta@bucovice.cz
ID DS td3be8p
Telefon 517 324 411

Č.j. MUB/OSÚ-58307/2022 cha

Tato veřejná vyhláška a rozhodnutí o umístění stavby ze dne 16.09.2022 pod č.j. MUB/OSÚ-51731/2022
cha musí být vyvěšeny nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce obce Bohaté Málkovice a zdejšího
stavebního úřadu. Po uplynutí této lhůty bude vyhláška sejmuta, opatřena kulatým razítkem, podpisem
oprávněné osoby a zaslána zpět na Městský úřad Bučovice, stavební úřad.
Pro počítání lhůt je rozhodující datum vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který vyhlášku vydal.

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
o umístění stavby ze dne 16.09.2022 pod č.j. MUB/OSÚ-51731/2022 cha:

Příloha:
- rozhodnutí o umístění stavby.

Rozdělovník:
Obdrží:
Obec Bohaté Málkovice, ID DS: uhvazut
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