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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

o doručení písemnosti dle § 25 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů 

Městský úřad Holešov, Odbor investic, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad 
(dále jen speciální stavební úřad) podle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád (dále jen správní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 15 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon) a § 16 a 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že možní budoucí dědici podílu 
po paní Haně Mičolové, (nar. 06.04.1965), Martinice 111, 769 01 Holešov, osobě vedené 
v katastru nemovitostí na LV č. 53 pro katastrální území Martinice u Holešova jako 
spoluvlastník pozemku p.č. 370/8 v k.ú. Martinice u Holešova, mají dnem vyvěšení této 
veřejné vyhlášky na Městském úřadu Holešov, Odboru investic, Masarykova 628, 
769 17 Holešov, v kanceláři 1. patro, dveře č. 203, uloženou písemnost 
č.j. HOL-34973/2021/ISÚ/rs ze dne 26.11.2021 určenou do vlastních rukou.  

Vzhledem k tomu, že účastník řízení (vlastník 1/6 sousedního pozemku p.č. 370/8 v k.ú. 
Martinice u Holešova stavby), paní Hana Mičolová, Martinice 111, 769 01 Holešov zemřela a 
nyní nejsou známí všichni účastníci řízení o dědictví, doručuje se uložená písemnost – 
Dodatečné povolení stavby č.j. HOL-34973/2021/ISÚ/rs ze dne 26.11.2021, pod názvem 
„MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MARTINICE, SO 101 KOMUNIAKCE, na pozemcích p.č. 
335/7, 335/9, 335/10, 338/3, 338/4, 338/11, 338/20, 338/23, 366/2, 545/1, 545/2 a 551/1, 
v katastrálním území Martinice u Holešova“, v souladu s ustanovením § 25 správního řádu. 
 
Poučení: 

Vyzýváme všechny možné dědice, aby si uloženou písemnost vyzvedli do 15 dnů ode dne 
vyvěšení této vyhlášky u Městského úřadu Holešov, Odboru investic, Masarykova 628, 
769 17 Holešov, v kanceláři 1. patro, dveře č. 203 ve lhůtě shora uvedené (úřední dny: Po a 
St 8:00-11:00 a 12:00-17:00 h, ostatní pracovní dny po předchozí telefonické dohodě). Poté 
bude písemnost považována za doručenou dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu. 
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Otisk úředního razítka 
 
 
 
Radka Stratilová v.r. 
referentka Odboru investic 
 
 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce 

 
 
Ev.č.:   
Vyvěšeno dne:  
Bude sejmuto dne:  
Sejmuto dne: 
 
 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 
 

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 
správního řádu a pro lhůty k vyjádření případně odvolání je rozhodující den vyvěšení dle ust. 
§ 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního 
orgánu, který písemnost doručuje, tj. Městský úřad Holešov. 
 
 
K vyvěšení: 

Městský úřad Holešov, Odbor vnitřních věcí, Masarykova 628, 769 17 Holešov 
Obec Martinice, Martinice 16, 769 01 Holešov  
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