P19 5156/2018/02-OV/NO

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19
Úřad městské části Praha 19
se sídlem: Semilská 43 /1, 197 00 Praha 9 – Kbel y

odbor výstavby – stavební úřad
detašované pracoviště: Železnobrodská 825, 197 00 Praha 9 – Kbely
Telefon: 286 852 470, IDS: ji9buvp
Č.j.: P19 5156/2018/02-OV/NO
Sp.zn.: SZ P19 2805/2018
Vyřizuje: Bc. Nováková
e-mail: Novakova.michaela@kbely.mepnet.cz
Telefon: 286 85 24 70

V Praze dne 8.10.2018

V
p -------------------------------komunikace k viladomům

Oznámení o doručení písemnosti
veřejnou vyhláškou
Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 19 jako příslušný stavební úřad podle
ustanovení § 13 odst. (1) písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1a 2 zákona 500/2004 Sb. (správní
řád) v platném změní
oznamuje, že adresát Tomáš Jurčaga, nar. 29.6.1983, trvale bytem Českodubská 819,
Vinoř, 19017 Praha 9
má u výše uvedeného úřadu uloženu zásilku k vyzvednutí.
Písemnost je vedena pod č.j. P19 5156/2018-OV/NO.
Písemnost je možno si vyzvednout v pracovní době ÚMČ Praha 19 v 1. patře budovy
na adrese Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely – sekretariátu starosty č. dveří 107.
Podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. v platném znění se uvedená
písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení.

Otisk úředního razítka

Ing. Ivana P e t e r k o v á
vedoucí odboru výstavby

Toto písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce ÚMČ Praha 19
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Toto písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na elektronické úřední desce ÚMČ
Praha 19
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Doručí se :
- ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 – Kbely – úřední deska
Na vědomí :
- archiv
-MČ Praha – Vinoř – úřední deska
veřejná vyhláška

