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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST 

 

Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, 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 (dále jen "stavební zákon"), podle § 25 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů ve věci 
stavebního povolení stavby: 

"Zastřešení bytového domu - zhotovení sedlové střechy se sklonem 15° z jižní 
strany a 16,45° ze severní strany" Litoměřice, Předměstí, Plešivecká č.p. 1865 

 na pozemku parc. č. 2530/3 v katastrálním území Litoměřice 

oznamuje veřejnou vyhláškou   

účastníkovi řízení:   

osobě neznámé dle § 25 - odst. 1 správního řádu, které se stanou spoluvlastníky 
bytové jednotky č.p./č. jednotky 1865/39, ul.Plešivecká č.p. 1865, Litoměřice,  na 
pozemku parc.č. 2530/3 v katastrálním území Litoměřice po zemřelém – pan Jiří 
Pelc, nar. 10.10.1957, Plešivecká č.p. 1865/27, Předměstí, 412 01  Litoměřice 1 

 

možnost převzít písemnost – rozhodnutí společné povolení spis.zn. 
SU/0007862/23/Ho, č.j. MULTM/0022112/23/SÚ/JHo ze dne 14.3.2023 ve výše 
uvedené věci. 
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Účastník řízení si může písemnost vyzvednout do 5 dnů od doručení této výzvy 
v kanceláři Městského úřadu Litoměřice, Stavebního úřadu, Pekařská 2 - I. patro, 
dveře č. 425 v úřední dny pondělí a středa v době od 8:00 - 17:00 hodin, popřípadě 
v další pracovní dny po předchozí telefonické dohodě na tel. čísle 416 916 135. 
 

 

 

 

 

otisk úředního razítka 

 
Jiří Hohenberger 

oprávněná úřední osoba stavebního úřadu 
podepsáno elektronickým podpisem 
 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského 
úřadu Litoměřice v souladu s ust. § 25 odst. 2 a 3 zák.č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů. Současně se písemnost zveřejní též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, což bude níže rovněž potvrzeno.  

 

 

Vyvěšeno dne: …………………………………………Sejmuto dne: …………………………………… 

 

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: …………………… 

 

Jméno, příjmení, funkce osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí:  

Lenka Gmitterová, administrativa stavebního úřadu 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
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