
 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU
 Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou  
 Odbor výstavby a územního plánování                        
 

 

Sp.značka: 
Č.j.: 

MěÚ BnJ/06946/2018/VÚP/T 
MěÚ BnJ/00100/2019/VÚP 

  

Vyřizuje: 
Telefon 
E-mail: 
Fax: 

Lenka Tichá 
32 6375 330 
ticha@benatky.cz 
326 316 608 

  

Benátky nad Jizerou, dne 8.1.2019 

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST 

 

Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování, 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"), věcně a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),  místně příslušný orgán, v řízení o vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby: 

Sedlec, st.63/4, Petr Dobiáš" 
 

na pozemcích st. p. 63/4, parc. č. 541/3, 763/2 v katastrálním území Sedlec u Benátek nad Jizerou, žadatele  
spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín 2, 405 02  Děčín IV-Podmokly, 
kterou zastupuje ENERGON Dobříš, s.r.o., IČO 25727362, Žižkova č.p. 1547, 263 01  Dobříš 1, 
kterou zastupuje zaměstnanec  Josef Hruška, nar. 22.3.1974, Na Hlinkách č.p. 420, 257 41  Týnec nad 
Sázavou, 

o z n a m u j e 

podle ustanovení  § 25 odst. 1 správního řádu  možnost převzít písemnost: 

- územní rozhodnutí adresované 
 

Evě Hradcové, naposledy bytem Sedlec č.p. 63, 294 71  Benátky nad Jizerou 1.  
 
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť dědicové po zemřelém účastníku výše uvedeného řízení 
paní  Evě Hradcové nejsou  stavebnímu úřadu známi, a z toho důvodu jim nelze adresně doručovat. 
 
Tuto písemnost si mohou účastníci řízení – dědicové po paní Evě Hradcové převzít v kanceláři odboru 
výstavby a územního plánování Městského úřadu Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 294 74 Benátky nad 
Jizerou, přízemí, vchod z nádvoří zámku, v pracovní dny po celou pracovní dobu (Po 7,30 – 17,00 hod, Út 
6,30 – 14,30 hod, St. 7,30 – 17,00 hod, Čt 6,30 – 14,30 hod, Pa 6,30 – 14,00 hod). Nebude-li tato písemnost 
vyzvednuta nejpozději patnáctým dnem po vyvěšení oznámení o možnosti převzít písemnost, považuje se 
tato za doručenou. 

 

 

 
 
 

Karel D v o ř á k 
Vedoucí odboru výstavby a ÚP 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: .................................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
………………………………………………………………………… 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Benátky nad Jizerou a 
Obecního úřadu Sedlec.  
 
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. 
 
 
 
………………………………………………………………………………. 
Razítko, podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti. 
 

 

 

Obdrží: 

úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí písemnosti: 
 

Městský úřad Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou 
Obecní úřad Sedlec, IDDS: xwka7vw 
 sídlo: Sedlec č.p. 90, 294 71  Benátky nad Jizerou 1 
 

spis SÚ 
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