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Kunovice 6. října 2020

Oprávněná úřední osoba: Ing. Radek Horáček,
tel.: 572 432 728, tel.: 572 432 727,
e-mail: radek.horacek@mesto-kunovice.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Kunovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad příslušný dle ustanovení
§ 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) podle ustanovení § 25 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) v souladu
s ustanovením § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu vydává tuto veřejnou vyhlášku, kterou
oznamuje účastníkovi územního řízení pánovi Antonínovi Fojtovi, bytem: adresa neznámá
(vlastníkovi pozemku p. č. 3486/1 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště), že u stavebního úřadu
MěÚ Kunovice je pro něj uložena písemnost - územní rozhodnutí pod č. j. STU/262120/HOR/SZ/411-2020 ze dne 06.10.2020 týkající se stavby:

„Kunovice, Popelková, DTS, kabel NN"
na pozemcích: parcela číslo 3469 (orná půda), p. č. 3474/1 (orná půda), p. č. 3477/1 (orná půda),
p. č. 3478/1 (trvalý travní porost), p. č. 3640/427 (orná půda), p. č. 3640/584 (orná půda), p.
č. 3651 (ostatní plocha) v katastrálním území Kunovice u Uherského Hradiště.

Předmětnou písemnost je možné si vyzvednout na MěÚ Kunovice - odboru stavební úřad (nejlépe
však v úřední dny: Po a St od 7:30 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin; v ostatní dny pak po předchozí
domluvě). Po dobu vyhlášeného nouzového stavu pouze v Po od 8:00 - 11:00 hodin a ve St od

14:00-17:00 hodin.

Upozorňujeme, že nebude-li uvedená písemnost vyzvednuta do 15 dnů ode dne vyvěšení této
veřejné vyhlášky, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

V k,
Ing. Radek Horáček
vedoucí odboru stavební úřad
otisk úředního razítka
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Tato vyhláška musí být vyvěšena 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce:
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Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření.

Toto opatření se vyvěšuje na úřední desce Městského úřadu Kunovice, a také způsobem
umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách www.mesto-kunovice.cz. Patnáctým dnem
po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
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