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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako 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“), dále jako příslušný 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 vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje možnost převzetí
písemnosti:
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
A VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
ve věci povolení stavby vodního díla – vrtané studny, na pozemku KN p. č. st. 128 v katastrálním území Horní Bory,
ze dne 3.1.2019 č. j. ŽP/4281/2019-vrano/36205/2018,
pro účastníka řízení, kterým je Ing. Rudolf Pavlík, 2303 E.Ball Rd., 213 Anaheim, CA 92806, Spojené státy.
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou ve smyslu ustanovení § 25 správního řádu osobám neznámého pobytu
nebo sídla a osobám, jímž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších
případech, které stanoví zákon. Vzhledem k tomu, že místo pobytu výše uvedeného účastníka řízení není známé, je
písemnost doručována veřejnou vyhláškou.
Písemnost bude uložena na odboru životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí, budova Náměstí 27/28, 594
13 Velké Meziříčí, kde si ji oprávněná osoba může vyzvednout v pracovní době městského úřadu (Po a St od 8,00 –
17,00 hodin, v ostatní dny od 8,00 – 13,00 hodin), v jiném termínu na základě dohody, a to po dobu 15 dnů ode dne
vyvěšení tohoto oznámení.
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce, a to po dobu 15 dnů. Písemnost bude zveřejněna též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
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