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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

o možnosti převzít písemnost 
 

Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve věci vydání společného povolení na stavbu 

"Přístřešek na uskladnění zemědělských strojů a zařízení" 
Tchořovice 

 
na pozemku parc. č. 104/1 v katastrálním území Tchořovice  

oznamuje 
s odvoláním na ustanovení § 25 odst. 1 a 2 a § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, doručení veřejnou vyhláškou osobám, které nejsou nyní známy:  

dědicům - právním nástupcům – po zemřelém panu Františku Machovcovi, nar. 28.1.1945, původně 
bytem Tchořovice č.p. 25, 388 01 Blatná - vlastníku sousedního pozemku st. p. 45 v katastrálním území 
Tchořovice a budov na něm, 
 

možnost převzít následující písemnosti: 
 
„Oznámení o zahájení společného řízení“ ze dne 22.9.2020, č.j. MUBL 14050/2020 se lhůtou pro uplatnění 
námitek k zahájenému řízení a „Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí“ ze dne 22.1.2021, č.j. MUBL 
1140/2020. 

Stavebním úřadem bylo zjištěno, že účastník společného řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona (vlastník 
pozemku a staveb sousedící s navrženou stavbou) pan František Machovec, Tchořovice č.p. 25, 388 01 Blatná 
zemřel dne 5.1.2021. Žádosti stavebního úřadu o stanovení okruhu dědiců, nebylo v současné době vyhověno. 
Stavební úřad využil ustanovení citovaného § 24 správního zákona o překážkách v doručování a dosud 
neznámým dědicům po zemřelém účastníkovi řízení oznámil zahájení řízení veřejnou vyhláškou podle § 25 
odst. 2 správního řádu. 

Uloženou písemnost je možno vyzvednout na Městském úřadě Blatná, odboru výstavby a územního plánování, 
v úřední dny Po a St 7.30 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod a Pá 7.30 – 10.30 hod, a to ve lhůtě 15 dnů od vyvěšení 
tohoto oznámení.  
 
 

Bc. Václav Koubek 
vedoucí odboru výstavby a ÚP 

MěÚ Blatná 
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Obdrží: 
K vyvěšení na úřední desce 
Městský úřad Blatná, třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná 
Obecní úřad Tchořovice, IDDS: 2wrarjr 
  
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů (v souladu s § 25 odst. 3 správního řádu). 
Oznámení musí být též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den po vyvěšení je dnem 
doručení. 
 
Vyvěšeno dne: ................................. 

Sejmuto dne: .................................... 
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