
Městský úřad Chrast
Náměstí č.p. l, 538 5l Chrast

Váš dopis ze dne;
vaše značka:

CJ.:
Č.spisu:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Počet 1isfu:

Počet příIoh:

v cfuasti dne:
Vypraveno dne:

CH./sÚ/02613/2019
CřVSÚ/00803/20l 9A{o
Oprávněná lířední osoba: Jana Nováková
469 66,1 4z3
j.novakova@ mestochrast,cZ
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vEŘEJNÁ vyHr-,ÁšxE
oZNÁMENÍ

LT,OŽENÍ PÍSEMNOSTI: ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby a životního prostředí při Městském úřadu Chrast, jako stavební úřad věcně a místně
příslušný podle § 13 odst. l písm. d) z",{kona č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),

oznamuje

s odvoláním na ustanovení § 25 odst. 1 a 2 a § 32 odst. 3 zákona č. 5ool2oo4 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, doručení veřejnou vyhláškou osobám neznámého pobytu a sídla a osobám, které
nejsou nyní známy:
právnímu nástupci po zemřelém Jiřím Rejmanovi, Smrček č.p. 17, 538 5l Chrast u Chrudimě (tj.

osobám neznámého pobytu dle § 32 odst. 2 písm. d) zák. č. 500/2004 Sb.),
spoluvlastníka pozemkri p.p.č. 25/1,98lZv k.ú. a obci Smrček, pozemkri které sousedí s pozemky p.p.č.
2513, IO4ll0 a 4O5l28 v k.ti. a obec Smrček, na kter,ých je umísťovaná předmětná stavba,

že má v kancelá.ň Odboru výstavby a životního prosředí Městského úřadu Chrast uloženou následující
písemnost:
rozhodnutí - umístění stavebního záměru ze dne 10.05.2019 pod čj. CWSalO239a2O19 býkající se
umístění a provedení stavby pod názvern dle dokumentace (DUR):

Smrček, ppč. l(X/l3-kabel nn,IY-l2-?,O17743 (dále jen ,,stavba'J

na pozemcích p.p.ě. 405/28 (ostatní plocha), p.p,ě.4o5l2o (ostatní plocha), p.p.č. 391 (omá půda), p.p.č.
l04110 (omá půda), p.p.č. 405/7 ( ostatní_plocha), p.p.č. l04113 (orná půda), p.p.č. 2513 (zahrada) v
katastrálním území (dále ,,k.ú.") Smrček u Zumberku a obec Smrček.

Územru řízení bylo zahájeno na základě žádosti ze dne I2.02.2Ol9 podané

ČEZ Distribuce, a, s.,lČo 2lj72go35, Teplická č.p. 87418, Děčín lV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterého zastupuje na základě plné moci PEN - projekty energetiky, s.r.o., ICO 26011701. Arnošta z
Pardubic č.p. 2082, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2.



č,j. crvsúlozot:llzots §tr. 2

Stavební riřad přistoupil ke způsobu doručení formou veřejné ryhlášky - oznámení uložení písemnosti
z důvodu, že Jiň Rejman, Smrček č.p. 17,538 51 Chrast u Chrudimi, který byl vzat do okruhu účastníků
územního řízení, zemíe7. Stavebnímu úřadu není znám právní nástupce Jiřího Rejmana.

UloŽenou písemnost je moŽno vyzvednout v kanceláři odboru \ryshvby a životního prostředí Městského
Úřadu Chrast. Poslední den lhůty určené k vyvěšení veřejné vyhlášky se považuje za den doručení výše
uvedené písemnosti.

Ing. Jiňna Šmejdová
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a na elektronické úřední desce
obce smrček a města chřast.
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Vyvěšeno dne: ....19..í..

p.|?,,
Sejmutrl dne: J/ , lD/q, " ""/

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje .,yvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Městský úřad Chrast, Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast u Chrudimě
Obecní úřad Smrček, Smrček č.p. 61, 538 5l Chrast u Chrudimě
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