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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

 

Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, jako 
vyvlastňovací úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) a místně příslušný podle § 16 odst. 1 zákona 
č.184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o 
vyvlastnění), v platném znění (dále jen „zákon o vyvlastnění“) v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává tuto veřejnou 
vyhlášku, kterou oznamuje účastníkům , že u Městského úřad Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov 
a u Městského úřadu Fryšták, nám. Míru č.p. 43, 763 16 Fryšták je pro ní uložena následující písemnost: 

 

Karel Absolon, adresa neznámá, 

Olga Absolonová, adresa neznámá,  

Antonín Bakala, adresa neznámá, 

Marie Bakalová, adresa neznámá, 

Valentin Doležal, adresa neznámá, 

František Dudík, adresa neznámá, 

Jenovéfa Dudíková, adresa neznámá, 

Antoním Grunda, adresa neznámá, 

Terezie Grundová, adresa neznámá, 

Augustin Jančík, adresa neznámá, 

Františka Jančíková, adresa neznámá, 

Jan Kopřiva, naposledy bytem Fryšták č.p. 52, 763 16 Fryšták, 

Lucie Kopřivová, naposledy bytem Fryšták č.p. 52, 763 16 Fryšták, 

Antonín Němeček, adresa neznámá, 

Karolína Němečková, adresa neznámá, 

Jan Odstrčil, adresa neznámá, 

Vincencie Odstrčilová, adresa neznámá, 

Josef Pohl, adresa neznámá, 

Josefa Pohlová, adresa neznámá, 

Anna Poledňáková, naposledy bytem Fryšták č.p. 43, 763 16 Fryšták 

Josefa Rektoříková, adresa neznámá, 

Františka Roháčková, adresa neznámá, 

Dle rozdělovníku 
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Antonie Švachová, adresa neznámá, 

Františka Švachová, adresa neznámá, 

Anna Urbanová, adresa neznámá,  

dočasní vlastníci kn. vložky č. 322, Fryšták, adresa neznámá, 

dočasní vlastníci kn. vložky č. 204, (Družstvo singulárních domkařů), Fryšták, adresa neznámá, 

neuzavřené vlastnictví (identifikátor 010101), adresa neznámá 

 

 

písemnost č.p. HOL- 4022/2019/SÚ/Sa 

 

 

Správní orgán vyzývá jmenovanou (popřípadě dědice), aby si předmětnou písemnost vyzvedli v kanceláři (odbor 
územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Městského úřadu Holešov, 
Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov, kancelář č.301 v úřední dny: Pondělí a středa 07:30 - 11:00; 12:00 
- 17:00 hodin. V ostatních dnech po telefonické domluvě) nebo v kanceláři Útvaru kanceláře starosty 
Městského úřadu Fryšták, nám. Míru č.p. 43, 763 16 Fryšták, kancelář č. 203 v úřední dny: Pondělí a 
středa 07:00 - 11:30; 12:00 - 17:00 hodin. V ostatních dnech po telefonické domluvě. 

 

 

 

 
Otisk úředního razítka 

 
 
 

 
Vladimír Ságner 
referent odboru územního plánování a stavebního řádu 
oddělení stavebního řádu 

 
 
 
 

Tato vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne ……………………………   Sejmuto dne ……………………………………. 
 
 
 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky 
 
 
 
 
 
 
Ev. č.: 105/2019 
 
Vyvěšeno dne: 11.02.2019 
 
Bude sejmuto dne: 27.02.2019 
 
Sejmuto dne: 
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Obdrží: 

 
Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov 
Městský úřad Fryšták, nám Míru č.p. 43 763 16 Fryšták 
Karel Absolon – doručí se veřejnou vyhláškou  
Olga Absolonová – doručí se veřejnou vyhláškou  
Antonín Bakala – doručí se veřejnou vyhláškou 
Marie Bakalová – doručí se veřejnou vyhláškou 
Valentin Doležal – doručí se veřejnou vyhláškou 
František Dudík – doručí se veřejnou vyhláškou 
Jenovéfa Dudíková – doručí se veřejnou vyhláškou 
Antoním Grunda – doručí se veřejnou vyhláškou 
Terezie Grundová – doručí se veřejnou vyhláškou 
Augustin Jančík – doručí se veřejnou vyhláškou 
Františka Jančíková – doručí se veřejnou vyhláškou  
Jan Kopřiva, naposledy bytem Fryšták č.p. 52, 763 16 Fryšták – doručí se veřejnou vyhláškou 
Lucie Kopřivová, naposledy bytem Fryšták č.p. 52, 763 16 Fryšták – doručí se veřejnou vyhláškou 
Antonín Němeček – doručí se veřejnou vyhláškou 
Karolína Němečková – doručí se veřejnou vyhláškou 
Jan Odstrčil – doručí se veřejnou vyhláškou 
Vincencie Odstrčilová – doručí se veřejnou vyhláškou 
Josef Pohl – doručí se veřejnou vyhláškou 
Josefa Pohlová – doručí se veřejnou vyhláškou 
Anna Poledňáková, naposledy bytem Fryšták č.p. 43, 763 16 Fryšták – doručí se veřejnou vyhláškou 
Josefa Rektoříková – doručí se veřejnou vyhláškou 
Františka Roháčková – doručí se veřejnou vyhláškou 
Antonie Švachová – doručí se veřejnou vyhláškou 
Františka Švachová – doručí se veřejnou vyhláškou 
Anna Urbanová – doručí se veřejnou vyhláškou 
dočasní vlastníci kn. vložky č. 322, Fryšták – doručí se veřejnou vyhláškou 
dočasní vlastníci kn. vložky č. 204, (Družstvo singulárních domkařů), Fryšták – doručí se veřejnou 
vyhláškou 
neuzavřené vlastnictví (identifikátor 010101) – doručí se veřejnou vyhláškou 
 
 

 


