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Městský úřad Náchod 
Odbor výstavby a územního plánování 
Zámecká 1845, 547 01 Náchod  
 
Sp.zn.:  KS 15162/2019/VÝST/M 
Čj.(Če.): MUNAC 37033/2020 
Vyřizuje:  Josef Martinek  
Tel./mobil: 491405412 
E-mail:   podatelna@mestonachod.cz 
 
Datum: 20.5.2020 
 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST 
 
Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, dle ustanovení § 25 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu 
 
oznamuje 
 
adresátovi: 
 
Aleš Galba, nar. 27.10.1963, poslední známá adresa 1. máje 107, 54701 Náchod 
 
Že má možnost převzít písemnost „Oznámení zahájení územního řízení pro stavbu optického kabelového 
vedení pro stavbu - “FTTx_NACH_014_1.máje k.ú. Běloves, Náchod” na p.p.č. 1992 dle KN v k.ú. 
Náchod a p.p.č. 10/1 a 633/1 dle KN v k.ú. Běloves“ vedenou pod KS 15162/2019/VÝST/M ze dne 
16.1.2019, adresovanou mu do vlastních rukou, a to na Městském úřadě Náchod, odbor výstavby a 
územního plánování, Zámecká 1845, Náchod v kanceláři číslo dveří 4.05, v úřední dny, a to po dobu 
deseti dnů ode dne doručení oznámení o možnosti převzít písemnost na úřední desce Městského úřadu 
Náchod. 
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť pan Aleš Galba, jako spoluvlastník sousední 
nemovitosti – st.p.č. 38/3 dle KN v k.ú. Běloves má dle platného výpisu z Katastru nemovitostí trvalý 
pobyt ukončen v České republice a Městskému úřadu Náchod, odbor výstavby a územního plánování, 
není znám jiný pobyt. Proto se písemnost doručuje v souladu s § 32, odst. 3 správního řádu veřejnou 
vyhláškou. 
Písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení. 
 
 

Otisk úředního razítka 
 
Ing. Andrea Lipovská 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
 
Počet listů / počet příloh / počet listů příloh:  1 / 0 / 0 
PID MUNAX00O8W2M 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce / sejmuto dne:  
 
 
 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup / sejmuto dne:  
 
 
[razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce a 
zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup] 
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