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Sdělení o doručování veřejnou vyhláškou osobám, které nejsou známy
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje (dále jen Odbor SR
KÚOK), vydal pod č.j. KUOK 12231/2021, dne 1. 2. 2021, rozhodnutí o odvolání, kterým
zrušil rozhodnutí Odboru stavebního Městského úřadu (dále jen Stavební úřad MěÚ)
Šternberk č.j. MEST 61436/2020, ze dne 9. 6. 2020. Jedněmi z účastníků řízení byli
v daném případě Miroslav Volf, bytem Uničovská 84, Šternberk, a Mgr. Jaroslava
Volfová, také bytem Uničovská 84, Šternberk. Uvedeným osobám příslušelo dle ust.
§ 109 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, účastenství v řízení jako
spoluvlastníkům stavby, na níž má být provedena změna, aniž by byli stavebníky. Dle
výpisu z katastru nemovitostí mají tito účastníci výše uvedenou adresu trvalého pobytu
Uničovská 84, Šternberk. Odbor SR KÚOK si dále ověřil, že tito účastníci řízení mají
i v registru obyvatel stejnou adresu trvalého bydliště. Navíc v tomto registru nemají
žádnou platnou doručovací adresu. Přitom se obě zásilky s uvedeným rozhodnutím
o odvolání určené těmto účastníkům řízení vrátily Odboru SR KÚOK zpět s vyznačením
České pošty, že „adresát je na uvedené adrese neznámý“.
Vzhledem ke skutečnosti, že se tedy jedná o osoby, jimž se dle ust. § 25 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
prokazatelně nedaří doručovat, doručuje Odbor SR KÚOK uvedené rozhodnutí
o odvolání veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 25 odst. 1 správního řádu.
Odbor SR KÚOK, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 správního řádu oznamuje,
že písemnost určená do vlastních rukou adresátů:
 Miroslava Volfa, Uničovská 84, 785 01 Šternberk, a
 Mgr. Jaroslavy Volfové, Uničovská 84, 785 01 Šternberk,
spoluvlastníkům pozemku parc. č. 3508/13 k.ú. Šternberk, a bytové jednotky č. 2133/1
u stavby č.p. 2133 ve Šternberku, je těmto účastníkům řízení doručována
prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Olomouckého kraje, tedy správního
orgánu, který předmětné rozhodnutí o odvolání vydal.
Dle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede
tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí
na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí

den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou,
byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.
Doručení bude provedeno vyvěšením tohoto sdělení a rozhodnutí na úřední desce
Krajského úřadu Olomouckého kraje. Patnáctý den po vyvěšení na úřední desce
Krajského úřadu Olomouckého kraje se rozhodnutí považuje za doručené. Současně se
toto rozhodnutí též zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické
úřední desce umístěné na webových stránkách Olomouckého kraje: www.olkraj.cz.
Pro informaci, avšak již bez právních účinků vztahujících se na doručení, se toto sdělení
a rozhodnutí vyvěsí také na úřední desce Městského úřadu Šternberk, včetně
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup na jeho elektronické úřední desce.
Po uplynutí doby pro vyvěšení Městský úřad Šternberk vrátí toto sdělení a rozhodnutí
zpět Odboru SR KÚOK s vyznačenými údaji o vyvěšení a sejmutí.

Účastníci řízení, kterým se toto sdělení a rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou:
1. Krajský úřad Olomouckého kraje, Kancelář ředitele (úřední deska), Jeremenkova
40a, 779 00 Olomouc
(s žádostí o bezodkladné vyvěšení tohoto sdělení a rozhodnutí na úřední desce
na dobu nejméně 15 dnů, včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový
přístup, a poté navrácení zpět s vyznačením údajů o jejím vyvěšení a sejmutí)
2. Městský úřad Šternberk, úřední deska, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
(s žádostí o bezodkladné vyvěšení tohoto sdělení a rozhodnutí /v případě použití
formy datové zprávy s autorizovanou konverzí dokumentu/ na úřední desce
na dobu nejméně 15 dnů, včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový
přístup, a poté navrácení zpět s vyznačením údajů o jejím vyvěšení a sejmutí)
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