Oldřich Martinát
Střítež nad Bečvou 25
756 52 Partner Střítež nad Bečvou

MĚSTSKÝ ÚŘAD
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Soudní 1221 • 757 01 Valašské Meziříčí
www.valasskemezirici.cz

ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU
Naše značka
sp. zn.: SŘ/64022/2014/Hv 328.3
č.j.:
MěÚVM 04383/2015

vyřizuje / e mail / linka
Horáková, oprávněná úřední osoba
vera.horakova@muvalmez.cz, 571674217

ve Valašském Meziříčí
23.1.2015

SDĚLENÍ
Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. c), d), e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), podle § 75 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve věci:
Oldřich Martinát – žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu:
„Přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 25, Střítež nad Bečvou“, tímto sděluje, že došlo k
chybně vyznačené doložce právní moci.
Dne 5.1.2015 byla na rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu - Přístavba a
stavební úpravy rodinného domu č.p. 25 na pozemku p.č. 168 st.pl., k.ú Střítež nad Bečvou ze dne
29.12.2014, č.j. SŘ/ 64022/2014/Hv-328.3 vyznačena doložka právní moci s uvedením dne právní moci
předmětného rozhodnutí 6.1.2015. Tato doložka byla vyznačena i na stejnopis rozhodnutí, které jste
stavebnímu úřadu předložil.
Chybou oprávněné úřední osoby došlo k nesprávnému uvedení data právní moci předmětného
rozhodnutí.
Správné datum nabytí právní moci výše uvedeného rozhodnutí Vám oznámíme.

Věra Horáková
referent odboru stavebního řádu

“otisk úředního razítka“

Telefon / ústředna: +420 571 674 111

IČO: 00304387
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Obdrží:
Oldřich Martinát, Střítež nad Bečvou č.p. 25, 756 52 Partner Střítež nad Bečvou
Obec Střítež nad Bečvou, IDDS: jqbbyv5
Na vědomí:
Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor RR a ÚP - sekretariát, Soudní č.p. 1221, 757 01 Valašské
Meziříčí 1
Obecní úřad Střítež nad Bečvou
K vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení, zveřejnění
umožňující dálkový přístup

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Valašské
Meziříčí a musí být zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ………………….

Sejmuto dne: ………………………

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňující
dálkový přístup:

……………………………………………..

