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DLE ROZDĚLOVNÍKU

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST
ve smyslu § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Dne 14.8.2019 bylo vyhotoveno, odborem výstavby, územního plánování a životního prostředí
Městského úřadu ve Vítkově, jako věcně příslušným vodoprávním úřadem podle 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“) a jako místně příslušným vodoprávním úřadem podle ustanovení § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako
speciálním stavebním úřadem podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci vydání povolení k nakládání s vodami k
odběru podzemních vod a společného povolení k provedení stavby vodního díla vrtaná studna, včetně
čerpadla, rozvodu vody a elektroinstalace pod názvem
"Zdroj vody na pozemkové parcele č. 564/18, k. ú. Kružberk."
na pozemcích st. p. 66, parc. č. 564/18 v katastrálním území Kružberk pod č.j. MUVI
Jedná se o stavbu nové vrtané studny včetně čerpadla, rozvodů vody a elektroinstalace, pro potřeby
individuálního zásobování rekreačního objektu vodou.
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení si může účastník převzít v úřední dny (pondělí a středa od 8:00
do 11:30 a od 12:00 do 17:00), a mimo úřední dny (úterý a čtvrtek od 8:00 do 11:30 a od 12:00 do 14:00
a v pátek od 8:00 do 11:30 a od 12:00 do 13:00) u odboru výstavby, územního plánování a životního
prostředí Městského úřadu Vítkov v 2 NP v kanceláři č. 309 po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení oznámení
o možnosti převzetí písemnosti na úřední desce Městského úřadu Vítkov a Obecního úřadu Větřkovice.
Podle § 25 odst. 1 správního řádu se osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se
prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy a v dalších případech, které stanoví
zákon, doručuje veřejnou vyhláškou.
Písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce
Městského úřadu Vítkov a obecního úřadu Kružberk.
Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Městského úřadu ve Vítkově, na úřední desce Obecního
úřadu Kružberk, se pouze oznamuje.
Toto oznámení o možnosti převzít písemnost ve smyslu § 25 odst. 2 správního řádu se týká fyzické
osoby, pana Dana Sapára, bytem, dle výpisu z katastru nemovitostí, Trhová č.p. 109/19, Prievidza,
Slovensko, jakožto účastníka řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu a § 109 písm. e) stavebního
zákona (vlastníka sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo
prováděním stavby přímo dotčeno).
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Dan Sapár, Trhová č.p. 109/19, Prievidza, Slovensko, prostřednictvím veřejné vyhlášky vyvěšené na
úřední desce Městského úřadu Vítkov
Dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky do 5.9.2019 (čtvrtek) na úřední desce, včetně
zveřejnění umožňující dálkový přístup, a následné vrácení na vodoprávní úřad Městského úřadu Vítkov:
Městský úřad Vítkov (oddělení kultury),
Obecní úřad Větřkovice, IDDS: 6zjaxp7.

