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Městský úřad Klatovy  Odbor výstavby a územního plánování 

pracoviště Balbínova 59 
 

 

Spis. zn.: OVÚP/8353/16/Fl    
Č.j.: OVÚP/491/19/Fl   

 
 

 
Vyřizuje:: Marcela Flídrová 
Tel.: 376 347 251 
E-mail: mflidrova@mukt.cz 
Datum: 21.1.2019    
 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Sdělení  

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, 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"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 
11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že na pozemku parc. č. 
983/3 v katastrálním území Javorná na Šumavě jsou umístěny dvě stavební buňky (dále jen 
„stavba“), na které vydal Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování rozhodnutí 
o nařízení odstranění stavby ze dne 29.12.2017 č.j. OVÚP/9086/17/Fl, jež nabylo právní moci dne 
8.3.2018. Stavba měla být odstraněna nejpozději do 5-ti měsíců od nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí, tj. do 8.8.2018. Vlastník stavby není znám a pokud se nikdo stavebnímu úřadu jako 
vlastník stavby nepřihlásí, bude neznámé osobě určen opatrovník pro řízení o exekuci.  

 

 
Ing. Pavel Boublík v.r. 

vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
 

 

Toto sdělení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. 

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

Zveřejnění elektronické verze veřejné vyhlášky na webových stránkách MěÚ Klatovy: 

Zveřejněno dne: ……………………………….. Odstraněno dne: …………………… 

 

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

Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí (dodejky) 

- se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP 

MěÚ Klatovy) 

 

 

Úřad městyse Čachrov (dodejky) 

- se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Čachrově a Javorné na Šumavě po dobu 15 dnů (potvrzené 

vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy) 

 

MUDr. Marek Augustín, T. Brzkové 15, 318 00  Plzeň 

- se žádostí o vyvěšení na objektu stavební buňky na pozemku parc. č. 983/3 v k.ú. Javorná na Šumavě 

po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy) 
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