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VÝZVA
K ZAPLACENÍ SPRÁVNÍHO POPLATKU
Výrok:
Dis. Lucie Hellerová, Koštice 88, 439 21 Koštice nad Ohří (dále jen "žadatel") dne 29.5.2007 podal žádost o
zahájení řízení ve věci
"Domovní ČOV"
na pozemku st. p. 111 v katastrálním území Želevice .
Městský úřad Louny, stavební úřad (dále jen "správní orgán") podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správních poplatcích")
vyzývá žadatele, aby do 15 dnů ode dne doručení této výzvy zaplatil správní poplatek podle zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. f/ ve výši 300,- Kč
celkem 300 Kč, slovy třistakorun.
Možnosti platby viz strana 2.
Poučení o opravném prostředku
Podle § 5 odst. 2 zákona o správních poplatcích lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje
po jejím doručení, ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Pokud správní poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen, správní orgán podle § 66 odst. 1 písm. d)
správního řádu řízení zastaví.
Podle § 5 odst. 5 zákona o správních poplatcích správní orgán vydá výsledek provedeného úkonu až po
zaplacení poplatku.

Ing. Jiří Janíček v. r.
vedoucí stavebního úřadu
Příloha - poštovní poukázka
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Dis. Lucie Hellerová, Koštice 88, 439 21 Koštice nad Ohří

Možnosti platby


v hotovosti v návštěvní hodiny na sekretariátu stavebního úřadu u pí Zörnerové (budova
Městského úřadu Louny – ulice Pod Nemocnicí čp. 2379, Louny, II. patro – č. dveří 308);
rozhodnutí si můžete zároveň po předložení občanského průkazu či plné moci vyzvednout;



přiloženou složenkou a vyčkat až ekonomický odbor Městského úřadu Louny uvědomí stavební
úřad o zaplacení správního poplatku; rozhodnutí Vám bude následně zasláno poštou na doručenku
do vlastních rukou;



příkazem k úhradě ve prospěch účtu 19-1020793399/0800 - variabilní symbol 13618 a vyčkat
až ekonomický odbor Městského úřadu Louny uvědomí stavební úřad o zaplacení správního
poplatku; rozhodnutí Vám bude následně zasláno poštou na doručenku do vlastních rukou.
__________________________________________________________________________________
Návštěvní hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa

- 8.00 - 11.00, 12.00 – 17.00 hodin
- 8.00 - 11.00, 12.00 – 15.00 hodin
- 8.00 - 11.00, 12.00 – 18.00 hodin

Čtvrtek - nejsou návštěvní hodiny
Pátek
- 8.00 - 11.00, 12.00 – 15.00 hodin
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