MAGIS T RÁT MĚ STA OL OMO U CE
ODBOR STAVEBNÍ
oddělení územně správní
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
Spisový znak – 328, skartační znak/skart. lhůta – A/20

Č. j. SMOL/268911/2019/OS/US/Ber
Spisová značka: S-SMOL/136454/2019/OS

V Olomouci 11.10.2019

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Tomáš Beran, dveře č. 2.51
Telefon: 588488206
E-mail:
tomas.beran@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Miloš Hlaváček

NOVÉ DORUČENÍ PÍSEMNOSTI
veřejnou vyhláškou
Žadatel Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3Žižkov, 130 00 Praha, v zastoupení: K.V.Z. spol. s r.o., IČO: 00546178, Mokrá II 386, Mladcová, 760
01 Zlín dne 21.05.2019 podal žádost o vydání územního souhlasu a územního rozhodnutí
MIMO2x2_163_TM_M_OLYSV_OK
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení územně správní, (dále jen stavební úřad)
oznámil dne 29.07.2019 zahájení územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení.
Vzhledem k tomu, že účastníku územního řízení LEONĚ DOHNALOVÉ, Stiborova 591/14, 779
00 Olomouc se nepodařilo oznámení o zahájení územního řízení na uvedenou adresu doručit, a to
z důvodu, že je na uvedené adrese neznámá, stavební úřad tak v souladu s ustanovením § 25 správního
řádu doručuje LEONĚ DOHNALOVÉ, Stiborova 591/14, 779 00 Olomouc výše uvedené písemnosti
veřejnou vyhláškou.
Patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce a současně po zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup, se písemnosti považují za doručené.
Rozdělovník (D = doručenka; p = příloha)
Doručí se:
D LEONA DOHNALOVÁ, Stiborova 591/14, 779 00 Olomouc- doručováno veřejnou vyhláškou –
vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce + p
Na vědomí:
Spis + 1

Ing. Miloš Hlaváček
vedoucí oddělení územně správního

Příloha: kopie oznámení o zahájení řízení
Toto oznámení je oznamováno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou a
musí tak být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce a způsobem
umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce na webových stránkách Magistrátu města
Olomouce www.olomouc.eu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který
je stavebním úřadem.
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