
 

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  RUMBURK 

STAVEBNÍ ÚŘAD 

Třída 9. května 1366/48, 408 01  Rumburk, tel.: 412 356 228 

Č. j.: OSÚ/27932-22/Wa OSÚ/422-2022 Rumburk, 20.06.2022 

Oprávněná úřední osoba: Bc. Walter 

E-mail: zbynek.walter@rumburk.cz 

                      

Oznámení o možnosti převzít písemnost 
ve smyslu § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní 

řád") 

 

Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, jako speciální 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"), vyhotovil dne 14.06.2022 pod čj.: OSÚ/50848-22/Wa OSÚ/422-2022 

společné povolení pro stavbu: rodinný dům s bytovou jednotkou 4+1 s kompletním příslušenstvím a 

samostatná stavba dvougaráže na pozemku pozemková parcela číslo 5086/1, vč. napojení na IS: 
voda-vodovodním potrubím z nové vrtané studny, oboje na pozemku pozemková parcela číslo 
5086/1; kanalizace splašková-kanalizační přípojkou v pozemku pozemková parcela číslo 5086/1, 
6507, 6510 a 6532 do stávající veřejné stoky; kanalizace dešťová-kanalizačními přípojkami v pozemku 
pozemková parcela číslo 5086/1 do retenční podzemní nádrže na dešťovou vodu a dále do vsaku; 
elektro-el. zemní kabel z nového pilířku měření do RD a dále od RD do garáže (el. přípojka vč. nového 
pilířku není předmětem tohoto řízení a bude řešena samostatně ČEZ Distribuce, a. s.); telefon-
venkovní domovní vedení v pozemku pozemková parcela číslo 5086/1 ze stávajícího napojovacího 
bodu sítě elektronických komunikací; vše na pozemku pozemková parcela číslo 5086/1; zpevněné 
plochy na pozemku pozemková parcela číslo 5086/1 a 6507 a oplocení na pozemku pozemková 
parcela číslo 5086/1; vše v kat. území Filipov u Jiříkova; Filipov, 407 53  Jiříkov. 

 

 

Oznámení si mohou účastníci řízení tj. dědici po zemřelém panu Karlovi Kozlovi, Velenovského č. p. 

3261/2, Záběhlice, 106 00 Praha 106 (budoucí vlastníci pozemkové parcely číslo 5089/2 v k.ú. Filipov u 

Jiříkova) převzít v pracovní dny (Po a St 8:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00, ostatní dny po předchozí domluvě) u 

Městského úřadu Rumburk, odboru stavební úřad, kancelář číslo dveří B 75 po dobu patnácti dnů ode dne 

vyvěšení oznámení o možnosti převzít písemnost na úřední desce Městského úřadu Rumburk. 

Písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce 

Městského úřadu Rumburk. 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Zbyněk Walter v. r. 

referent odboru stavební úřad 
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městský úřad Rumburk a na úřední desce 

Městského úřadu Jiříkov a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí 

vrácena potvrzená zpět Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad.  

 

 

 

Datum vyvěšení: …………………….          Datum sejmutí: …………………… 

 

 

 

 

 

 

………………………………………....................  ……………………………………............... 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

Razítko:      Razítko: 

 

 

 

 

V elektronické podobě     V elektronické podobě 

 zveřejněno od: …………………………………… zveřejněno do: ……………………………… 

 

 

 

 

 

……………………………………….................... ……………………………………….............. 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění  Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění 

Razítko:      Razítko: 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení: 

dědicové po zemřelém Karlovi Kozlovi, Velenovského č. p. 3261/2, Záběhlice, 106 00 Praha 106 

 

Na vědomí: 

Datová schránka: 

MěÚ Jiříkov - pro vyvěšení na ÚD, Náměstí čp. 464/1, 407 53 Jiříkov, DS: OVM, 34mbzwf 
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