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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
O Z N Á M E N Í  Z A H Á J E N Í  Ř Í Z E N Í  

 
 
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu 
(dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle ust. § 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") a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") v souladu 
s ust. § 25 odst. 1, 2 správního řádu oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem – 
oznámení o zahájení územního řízení osobě, které se prokazatelně nedaří doručovat na 
adresu trvalého pobytu: Veronice Čmielové, Nad Smetankou č.p. 231/9, 190 00  Praha 9-Hrdlořezy, 
 
v řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané: "Vodovodní přípojka, 
parc. č. 1089/3 v k.ú. Kunčičky u Bašky" na pozemcích parc. č. 1087, 1212/3, 1214/7 v 
katastrálním území Kunčičky u Bašky, ve spise vedeném pod sp. zn. MMFM_S 
21626/2022/OÚRaSŘ/Kr, 
 
je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, odboru územního rozvoje a stavebního 
řádu, oddělení stavebního řádu, kancelář č. 326 u Ing. Zuzana Krupové.  
 
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť uvedené osobě se nepodařilo písemnost doručit. 
 
 
 
 
Ing. Zuzana Krupová 
referent oddělení stavebního řádu 
 
 
Toto opatření  musí být vyvěšeno na úředních deskách Magistrátu města Frýdku-Místku, po 
dobu 15 dnů a po shodnou dobu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce se písemnost považuje za doručenou, neboť 
v této lhůtě byla splněna i povinnost zveřejnění písemnosti též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup.  
 


		2023-01-18T14:35:11+0100
	Zuzana Krupová
	oprávněná úřední osoba




