
MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor dopravy

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371519711   Fax: 371591422   IČO: 00256986

 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Sp. zn.: MÚ/DOP/4341/20 
Č.j.:      DOP/12230/2020 - BaM  
Vyřizuje: Ing. Martina Batovcová

Nepomuk  29. 9. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzetí písemnosti

(dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy jako silniční správní orgán a speciální stavební úřad 
příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o pozemních komunikacích“),  § 15 odst. 1 zákona              
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební 
zákon“) v souladu s § 94m stavebního zákona a § 25 odst. 2 správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů 

oznamuje,

že pan Miroslav Kovářík, nar. 30. 4. 1959, Dúbravka 142, Budkovce, si může převzít 
písemnost vydanou dne 17. 9. 2020 pod č. j. DOP/11880/2020 - BaM:

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Uloženou písemnost lze vyzvednout v pracovní době na Městském úřadě v Nepomuku, 
odboru dopravy, úřední dny pondělí a středa od 7,00 – 18,00 hodin; v jiné dny po telefonické 
domluvě.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť níže uvedené osoby nejsou známy nebo 
jsou neznámého pobytu. Z žádných podkladů, které má speciální stavební úřad k dispozici, 
nelze zjistit jejich totožnost, doručovací adresu nebo adresu jejich trvalého pobytu, popř. 
adresu, na které by je bylo možné zastihnout.

Patnáctým dnem po vyvěšení této vyhlášky se písemnost považuje za doručenou.

                                                                                                                Ing. Ivana Šiftová 
                                                                                                                       tajemník



                                                                                                         Městského úřadu Nepomuk

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující 
dálkový přístup po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:………………………. Sejmuto dne:……………………

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne………..a sejmuto dne………………

Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí 
dokumentu.

Obdrží k vyvěšení na úřední desku:
Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk
Obec Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň
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