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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Oznámení o možnosti p řevzít písemnost 
 

podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů. 
     Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, oznamuje možnost převzít 
následující písemnost: 
 
Povolení k provedení vodního díla a k nakládání s v odami pro stavbu „Vrtaná 
studna pro čp 14 Vítaná u Bezd ěkova“ s umíst ěním na p.p. č. 647/1 v k.ú. Bezd ěkov 
u Klatov, ze dne 29. 6. 2016, vedené pod  č.j.: ŽP/6019/16/Sch, adresáti:  
 

• dědicové po zemřelém Ladislavu Němcovi, Bezděkov 41, 339 01 Klatovy 
• dědicové po zemřelé Anně Táborové, Hruškova 87, 344 01 Domažlice 
• dědicové po zemřelém Josefu Chmelíkovi, Vítaná u Bezděkova 14, 33901 Klatovy 

 

     Adresáti si zásilku mohou vyzvednout v podatelně MěÚ Klatovy, odboru životního 
prostředí, nám Míru 62/I, 339 01 Klatovy, nebo v kanceláři č. 18 (2. patro), v pracovní 
dny pondělí, středa v době 8:00 – 17:00 hod. a pátek v době 8:00 – 14:30 hod., v ostatní 
pracovní dny po předchozí (např. telefonické) domluvě. 
 
Patnáctým dnem po vyv ěšení se písemnost považuje za doru čenou. 
 

 
 

Ing. Jana Michálková     
           vedoucí odboru ŽP 

            OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 

Vyvěšeno dne:                                                            Sejmuto dne: 
 

 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 
 

Obdrží: 
Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce 
     v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OŽP MěÚ Klatovy) 
Obecní úřad Bezděkov, Bezděkov 7, 339 01 Klatovy - se žádostí o vyvěšení na úřední 
     desce v Bezděkově po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OŽP MěÚ Klatovy) 


