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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení
§ 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako speciální stavební úřad
podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) 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 správní
úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) oznámil zahájení společného řízení a řízení o povolení k nakládání s vodami týkajícího se
stavby: „Vrtaná studna a vodovod, Halenkovice, par.č. 1865/8“ na pozemku parcela č. 1865/8 (trvalý
travní porost) v katastrálním území Halenkovice a dle ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu
oznamuje
možnost převzít následující písemnost adresovanou:
-

Riedl Dionys, Spojené státy

oznámení o zahájení společného řízení a řízení o povolení nakládání s vodami ze dne 15.11.2022, č.j.
OŽP/51135/2022/HEJ.
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť jde o adresáta neznámého pobytu.
Adresát si může zásilku vyzvednout na odboru životního prostředí, v úřední dny pondělí a středa od 8:00 –
11:30, 12:3 – 17:00 hodin, v neúřední dny úterý, čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.
Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu, patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za
doručenou.

Ing. Jakub Hejtmánek
referent odboru
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Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů. Současně dle § 25 odst. 2
zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu, toto oznámení musí být zveřejněno též způsobem umožňujícím
dálkový přístup a to také po dobu 15 - ti dnů.
Vyvěšeno: ..................…
Sňato: .............................
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí a současně zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Poznámka
Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního
řádu a pro lhůty k vyjádření případně odvolání je rozhodující den vyvěšení dle ustanovení § 25 odst. 3
správního řádu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost
doručuje tj. Městský úřad Otrokovice.
Doručuje se:
Na vědomí:
-

MěÚ Otrokovice, odbor provozní - k vyvěšení na úřední desce po dobu 15 - ti dnů, a vrácení MěÚ
Otrokovice, OŽP
OÚ Halenkovice se žádostí o zveřejnění na úřední desce a vrácení potvrzené kopie zpět
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