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DoRUČENÍ
VEŘEJNOU VWLÁŠKOU

stavební úřad Městského úřadu Klobouky u Bma.jako stavebni úiad příslušný podle § l3 odst. l písm,
d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební ákon), v€ znění pozdějších
předpisů (dálejen "stavební Zákon"), oznamuje účastníku řízení doručení oznámení \ydaného dn€ 17, 2,
2023 pod sp. zn. 216/2023-330, čj. 42112023 ja základě žádosti ze dne 27. 1, 2023 o povolení změny
stavby před dokončenim, kerou podal

ToP JEDNA sTAvBY s.r.o.,Ičo 0701719?, Kneslov! 5,618 00 Brno,
kterého za§tupuj€ zRPorting s.r.o.,IČo 1085658?, Příkop 4t 602 00 Brno

na stavbu:

Rodirný dům Krumvíř

na pozemku parc. č, 1426,145912 ý kaíastfálním úz€mí Krumvíř,

stav€bní úřad MěÚ K| obouky u Bna doručuje nezn|ámému účastníku řízení:

- plávním nástupcům po zemřelém panu Lubomíru Koníčkovi, posledně b},tem Krumvíř 254,691
73 Křumvíř 0ako vlastnikům sous€dního pozemku parc. č. 142712 v k, ú, Krumvíř),

oznámení ze dne 17, 2. 2023 se doručuje ýeřejnou ylhlóškol v souladu s § 25 odst, t zák, ě. 500/2004
sb., spíávnlho řádu ve zněni pozdějšich předpisů, neboť právni nástupci po zemielém doposud nejsou
známi, Uvedenou písemnost si |ze vyzvednout na stavebním úřadé MěÚ Klobouky u Bma, Nám. Míru l,
69l72 Klobouky u Bma v úřední dny Po a St 7_1? hod, v ostatní dny po telefonické domluvě,

Referent územního plánování
a stavebního řádu

MěÚ Kloboukv u Bma
hg. Jana Bát.agtá Qll

MĚsTsKY URAr)
691 72 Kl CBo|-lilY U n na

stáJcl)l r úiao l. ,,|, 2

Tento dokument musi b:ýt v}Ťěšen po dobu 15 dnů na MěÚ K|obouky u Bma a na oÚ Krumvii.
Patnáďý den v}.r'ěšení na MěÚ Klobouky u Bmaje dnem doručení,

vyvěšeno dne: .l, 3,.1 a,/J sejmuto dne:

Zveřejněno dálko!.ým přisfu pem:

Razítko, podpis orgánu, ktený potvrzuje v}Ťěšení a sejmuti oznámení,


