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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

OZNÁMENÍ  O MOŽNOSTI  PŘEVZÍT PÍSEMNOST 

 

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, 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 v řízení o žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením 

na stavbě nazvané „Stavební úpravy bytového domu Vsetín, Tyršova č.p. 1272“ 

na pozemku parc. č. 2899/2 v katastrálním území Vsetín, na níž bylo vydáno stavební povolení dne 

12.3.2018, pod č.j.: MUVS-S 513/2018/OÚPSŘD-330/Su-9, dle ustanovení  § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

 

o z n a m u j e 

 

možnost převzít následující písemnost: 

 

oznámení zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením ze dne 12.4.2021, pod č.j.: MUVS-S 

24976/2020/OÚPSŘD-330/Su, kterým bylo oznámeno zahájení řízení o změně stavby před jejím 

dokončením na stavbě nazvané „Stavební úpravy bytového domu Vsetín, Tyršova č.p. 1272“ na pozemku 

parc. č. 2899/2 v katastrálním území Vsetín, na níž bylo vydáno stavební povolení dne 12.3.2018, pod 

č.j.: MUVS-S 513/2018/OÚPSŘD-330/Su-9. Změna stavby před jejím dokončením spočívá ve změně 

rozsahu stavebních úprav- nerealizace opravy hydroizolace, opravy přípojek dešťové a splaškové 

kanalizace, zateplení stropu 1.PP, nový hromosvod, zateplení obvodových stěn s pavlačemi, zateplení 

podlah a stropů pavlačí, úpravy střechy a jejího odvodnění, zateplení podlah strojoven. Soklová část bude 

obložena betonovými cihlami Lifebrick bez kontaktního zateplovacího systému. 

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť není znám pobyt účastníka řízení pana Pavla Štíchy, 

naposledy bytem Ratiboř č.p. 383, 756 21 Ratiboř u Vsetína. 

 

Pan Pavel Štícha si může zásilku vyzvednout na odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy 

Městského úřadu Vsetín. 

 

Podle § 25 odst. 2 správního řádu patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Vsetín 

se písemnost považuje za doručenou.  

 

 

 

 

 

Mgr. Helena Poupěová 

referent odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy 

 

 

 

Toto oznámení o možnosti převzít písemnost bude vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu 

Vsetín a Obecního úřadu Ratiboř po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový 

přístup.  
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Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:  .........................  

 

sejmuto dne : .............................. 

 

 

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

 

 

Obdrží: 

Městský úřad Vsetín, odbor vnitřní správy- k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení 

a sejmutí oznámení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Obecní úřad Ratiboř- k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a 

o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
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