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Veřejná vyhláška 
Oznámení o možnosti převzít písemnost 

Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb. správního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

 
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný 
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vodní zákon“) a v souladu s ustanovením § 11 správního řádu 
oznamuje, že písemnost oznámení ze dne 21. 8. 2018 č.j. ŽP/6015/18/Se může adresát 
Ing. Štefan Haviar, bytem nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, jako vlastník pozemku p.p.č. 
302/3 v k.ú. Slavošovice u Klatov, převzít v úřední dny, tj. pondělí, středu a v pátek 
v době: 
Pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin 
Pátek od 8,00 do 14,30 hodin   
na Městském úřadu v Klatovech, odboru životního prostředí, Náměstí Míru 62/1, č.dv.26. 
Písemnost se doručuje podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, z důvodu neznámého pobytu osoby. 
 
Patnáctým dnem po vyv ěšení se písemnost považuje za doru čenou. 
 
 
 
 
Ing. Libor Hošek v.r. 
vedoucí odboru ŽP  
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
 
(na dodejku) 
Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí – se žádostí o vyvěšení na úřední desce 
v Klatovech po dobu 15 dnů (s potvrzením vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP) 
Obecní úřad Bolešiny – se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Plánice po dobu 
15 dnů (s potvrzením o vyvěšení a sejmutí vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP) 
Poučení: 
Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje. 
 
 
 
Vyvěšeno dne:                                               Sejmuto dne: 
 
 
 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 

 


