
 
 

O B E C N Í  Ú Ř A D  B Í L O V I C E  
odbor výstavby a územního plánování 
Bílovice 70, PSČ 687 12 

 

Spis. zn.: 24/2021/NE  Bílovice, dne 18.02.2021 
Vyřizuje: 
E-mail: 
Telefon:  

Ivana Neubergová, DiS. – oprávněná úřední osoba 
neubergova@bilovice.cz 
572587054  

  

_____________________________________________________________________________________ 
 

OZNÁMENÍ 
O MOŽNOSTI PŘEVZETÍ PÍSEMNOSTI 

Obecní úřad Bílovice, odbor výstavby a územního plánování (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 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve věci probíhajícího 
společného řízení pro stavbu  

"Rodinný dům" 
na pozemcích parc. č. 1920/36 (orná půda), parc. č. 1920/37 (orná půda) a parc. č. 1920/38 (orná půda), 
včetně hlavního domovního vedení elektro na pozemcích parc. č. 1920/36 (orná půda) a parc. č. 
1920/37 (orná půda), včetně vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 1920/37 (orná půda) a parc. č. 
3232/3 (ostatní plocha), včetně přípojky splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. 1920/37 (orná 
půda) a parc. č. 3232/3 (ostatní plocha), včetně přípojky dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. 
1920/36 (orná půda), parc. č. 1920/37 (orná půda) a parc. č. 1920/38 (orná půda), včetně zpevněných 
ploch na pozemcích parc. č. 1920/36 (orná půda), parc. č. 1920/37 (orná půda), parc. č. 1920/38 (orná 
půda) a parc. č. 3232/3 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Topolná, dle ustanovení § 25 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") 

o z n a m u j e  

spoluvlastníku pozemku parcelní číslo 1920/39 k.ú. Topolná: Vojtěch Fusek, pobyt neznámý, jako 
účastníku uvedeného řízení možnost převzít následující písemnost: 

- společné rozhodnutí vydané stavebním úřadem dne 18.02.2021 pod spisovou značkou 24/2021/NE.  
 
Písemnost je doručována v souladu s ustanovením § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou osobě 
neznámého pobytu. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ivana Neubergová, DiS. 
referent odboru výstavby a územního plánování 
 
 
 
Obdrží: 
Obecní úřad Topolná, Topolná č.p. 420, 687 11 Topolná                                          - se žádostí o vyvěšení 
Obecní úřad Bílovice, Bílovice č.p. 70, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště          - se žádostí o vyvěšení 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Bílovice a 
Obecního úřadu Topolná a současně dle § 25 odst. 2) správního řádu musí být zveřejněno též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, a to také nejméně po dobu 15 dnů. 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:                                       Sňato bude:                                 Sňato dne: 
 
 
 
 
Podpis a razítko orgánu – oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a 
současně zveřejnění tohoto oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
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