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Městský úřad Třešť 
Revoluční 20/1 
589 14 Třešť 

 
  

 
Navrhovatel : 
Vladimír Cvak, nar. 19.9.1971, Jezdovice 38, 589 01  TŘEŠŤ 
Andrea Cvaková, nar. 8.1.1975, Jezdovice 38, 589 01  TŘEŠŤ 
 

Veřejná vyhláška  
o možnosti převzít písemnost 

 
Městský úřad Třešť, odbor stavební úřad (dále „MěÚ Třešť, STÚ“) podle ustanovení §25 zákona č.500/2004 Sb., 

správní řád, ve zněni pozdějších předpisů, oznamuje možnost převzetí písemnosti:  
 
oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení  a řízení o povolení výjimky z vyhlášky č.501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů o vydání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení a žádost o povolení výjimky z ustanovení § 25 odst.5 vyhl.č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, na stavbu  : Přístavba objektu RD Jezdovice č.p.38 (sklad, letní 
kuchyň, pracovna, soc.zařízení) na pozemcích : stavební parcely 25/1 a 25/5 v katastrálním území Jezdovice.  
 
určeného účastníkům řízení :  Jan Jílek, Jezdovice 59, 589 01  TŘEŠŤ (LV:215, K.Ú.JEZDOVICE, Nedostatečně 
identifikovaný vlastník), Růžena Jílková, Jezdovice 59, 589 01  TŘEŠŤ (LV:215, K.Ú.JEZDOVICE, Nedostatečně 
identifikovaný vlastník). Jelikož adresáti zemřeli, mohou si tuto písemnost oprávněné osoby, které prokáži právní nástupnictví 
po Jan Jílek, Jezdovice 59, 589 01  TŘEŠŤ (LV:215, K.Ú.JEZDOVICE, Nedostatečně identifikovaný vlastník), Růžena 
Jílková, Jezdovice 59, 589 01  TŘEŠŤ (LV:215, K.Ú.JEZDOVICE, Nedostatečně identifikovaný vlastník), vyzvednout. 
 
Písemnost je uložena na MěÚ Třešť, stavebním odboru, Revoluční 20/1 589 14 Třešť, kde si je může oprávněná osoba 
vyzvednout, a to v kanceláři Městského úřadu v Třešti – odboru Stavební úřad, Revoluční 20/1, 589 14 Třešť, ve dnech po, st. 
08:00 — l7:00, v jiném termínu po domluvě na tel. č. 567584925, 567584926.  
 
 
 

  
Ing.Luděk Rudolf v.r. 

 vedoucí stavebního odboru MěÚ Třešť 
 otisk razítka 

 

 

  
Tato písemnost „Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení  a řízení o povolení výjimky z vyhlášky 
č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů o vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení a žádost o povolení výjimky z ustanovení § 25 odst.5 vyhl.č.501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, na stavbu  : Přístavba objektu RD Jezdovice č.p.38 (sklad, letní 
kuchyň, pracovna, soc.zařízení) na pozemcích : stavební parcely 25/1 a 25/5 v katastrálním území Jezdovice“, bude vyvěšena 
po dobu 15 dnů na úřední desce : Městský úřad Třešť, Revoluční 20/1, 589 14 TŘEŠŤ a na úřední desce : Obecní úřad 
Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01  TŘEŠŤ. Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je 
posledním dnem oznámeni. Současně uvedené úřady potvrzují, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přistup, podle věty druhé 25 odst. 2 správního řádu.  
 
Vyvěšení na úřední desce : Obecní úřad Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01  TŘEŠŤ, je pouze seznamující úkon. 
 

Váš dopis ze dne  

27.10.2015 

Číslo jednací 

4775/2015- 219/2015-48/2015-STU 

Oprávněná úřední osoba 

Luděk Rudolf Ing. 

 V Třešti dne 

 09.11.2015 

Odbor stavební úřad 
Tel: 567 584 925, Fax: 567 224 125 
IC: 00286753 
E-mail: rudolf@trest.cz 
www.trest.cz 
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Vyvěšeno dne : …………………………………………… Sejmuto dne : …………………………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
Razítko orgánu a podpis oprávněného zástupce, který potvrzuje vyvěšeni a sejmuti písemnosti.  
 
Zdvořile žádáme po sejmuti písemnosti o její vráceni s potvrzením o vyvěšeni. 
 
 
 
Úřady pro vyvěšení : 

- Městský úřad Třešť, Revoluční 20/1, 589 14 TŘEŠŤ 
- Obecní úřad Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01  TŘEŠŤ 
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