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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Doručení rozhodnutí o umístění stavby veřejnou vyhláškou  

 

Výroková část: 

Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí a stavebního úřadu, Oddělení stavebního úřadu (dále 
jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení 
posoudil podle § 84 až § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 
zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 15.10.2020 podala společnost 

 
EG.D, a.s., IČ: 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, zastoupená na základě plné 

moci společností MONELA elektro s.r.o., IČ: 07529091, Dobrovského 422/3, Vyškov-Město, 682 01  
Vyškov  

a na základě tohoto posouzení vydal podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,  
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, 
dne 18.01.2021 pod č. j. MUB/OSÚ-2453/2021 cha rozhodnutí o umístění stavby  

„Nesovice, kabel NN Smejkal“ 

na pozemcích parc. č. KN 1765/19 (ostatní plocha – jiná plocha), KN 1770/1 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace), KN 1765/18 (ostatní plocha – jiná plocha), st. 237/1 (zastavěná plocha a nádvoří), KN 2168 
(ostatní plocha – jiná plocha) v katastrálním území Nesovice. 

 
Účastníkem řízení je mj. i osoba neznámého pobytu, a to: 

- Josefa Prachařová, Nesovice 227, 683 33 Nesovice, jako vlastník sousedního pozemku parc.  
č. KN 1823/44 (orná půda) v katastrálním území Nesovice. 
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Z tohoto důvodu doručuje stavební úřad této osobě rozhodnutí o umístění stavby ze dne 18.01.2021 
pod č.j. MUB/OSÚ-2453/2021 cha způsobem uvedeným v ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, v platném znění ("správní řád"). 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Jolana Charvátová v. r. 
oprávněná úřední osoba  
 
 
Za správnost vyhotovení: Ing. Jolana Charvátová 

 

Tato veřejná vyhláška a rozhodnutí o umístění stavby ze dne 18.01.2021 pod č. j. MUB/OSÚ-2453/2021 
cha musí být vyvěšeny nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce obce Nesovice a zdejšího správního 
orgánu. Po uplynutí této lhůty bude vyhláška sejmuta, opatřena kulatým razítkem, podpisem oprávněné 
osoby a zaslána zpět na Městský úřad Bučovice, stavební úřad. 

  

 
Na úřední desce: 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
V elektronické podobě: 

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

 
 
Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí této vyhlášky a rozhodnutí                    
o umístění stavby ze dne 18.01.2021 pod č. j. MUB/OSÚ-2453/2021 cha: 

 
 
 
 
 
 
R o z d ě l o v n í k :  
 
Obdrží: 

Obec Nesovice, ID DS: 7dcbcgm 
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