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OZNÁMENÍ O DORUČENÍ PÍSEMNOSTI VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Veřejná vyhláška, kterou se doručuje písemnost pro níže uvedeného účastníka společného
řízení, který vykonává vlastnická práva:
•

Pan Nicholas Johnson, 96 Fenham Hall Drive, Newcastle upon Tyne,
NE4 9XB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
k pozemku parc.č. 2484 v k.ú. Řevnice.

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací jako
speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), podle § 25 zákona č.
500/2004 Sb. (dále jen „správní řád“), tímto oznamuje doručení níže uvedené písemnosti.
speciálního stavební úřad oznamuje doručení této písemnosti:
Oznámení o zahájení společného řízení
nazvané jako:
Rekonstrukce ulice Vraného ,v úseku Komenského - Žižkova
na pozemku parc. č. 2323, 2406/1, 2441, 2476, 2493, 2498, 2512, 2536 v katastrálním území
Řevnice.
Písemnost doručovaná touto vyhláškou je výše uvedeným účastníkům řízení nebo jejich
právním nástupcům doručena patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce
Městského úřadu Černošice.
Do doručované písemnosti a projektové dokumentace je možné nahlédnout v kanceláři Odboru
stavební úřadu, oddělení dopravy a správy komunikací Městského úřadu Černošice ,
Podskalská 19, Praha 2 v kanceláři č. 111 v dnech:
pondělí, středa v 8,00-12,00 hod a 13,00-17,00 hod, v jiný den po telefonické dohodě
Poučení
• toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Černošice a MěÚ Řevnice min.
po dobu 15 dnů
• Oznámení se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta
začíná běžet den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující
pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.
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Sejmuto dne: ………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Město Řevnice, IDDS: t8fbbrn
sídlo: nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 74, 252 30 Řevnice

