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OZNÁMENÍ

O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, jako
stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), vydal dne 11.10.2022 pod č.j. 84977/2022 územní rozhodnutí o umístění stavby

technologického vrtu včetně primárního okruhu topného média

na pozemcích parc. č. 213/3, 213/6 v katastrálním území Josefův Důl u Jablonce nad Nisou.

Účastníky územního řízení jsou mj. spoluvlastníci pozemků st. p. 269, parc. č. 238/2 a
238/10 v katastrálním území Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, kteří nejsou stavebnímu
úřadu známi. Jedná se o právní nástupce (dědice) po zemřelém Gerhardu Nygrinovi, naposledy
bytem Im Dorfeld 10, 5653 Leichlingen 1. Stavební úřad podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje uvedeným účastníkům, že mají u zdejšího
stavebního úřadu uloženu výše uvedenou písemnost.

Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu nejsou známi výše uvedení účastníci řízení, přistoupil
k doručení písemnosti podle cit. ust. správního řádu veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajistí její
vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou a úřední desce
Josefův Důl a v elektronické podobě.

Pokud si osoba, která není správnímu orgánu známa, výše uvedenou písemnost do stanovené
lhůty nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

Písemnost je možno vyzvednout v kanceláři zdejšího stavebního úřadu (budova Magistrátu
města Jablonec n.N., III. patro, č.dv. 345) ve lhůtě shora uvedené v úřední hodiny Po a St 8:00
– 11:30 a 12:30 – 17:00, v ostatní dny lze tak učinit po předchozí domluvě na tel. čísle případně
emailové adrese uvedené v záhlaví této písemnosti.

Petra Haltufová
vedoucí stavebního úřadu
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
1. Obec Josefův Důl, IDDS: yh6a5y2

sídlo: Dolní Maxov č.p. 218, 468 44 Josefův Důl u Jabl.n.N.
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