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Veřejná vyhláška 
o možnosti p řevzít písemnost  

 
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný 
vodoprávní úřad dle ust. § 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 ust. § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“),  
 

oznamuje, 
 
že písemnost - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení 
a vodoprávního řízení s upuštěním od ústního jednání (pro stavební záměr "Trubní 
studna k.ú. Špičák p.č. 447“ s umístěním na p.p.č. 447 a st.p.č. 277 v k.ú. Špičák 
Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí ze dne 16. 10. 2020 č.j.: 
ŽP/9995/20/Šp může adresát Richard Lašek,  bytem Husova 165/5, 602 00 Brno 2, jako 
jeden z vlastníků sousedního pozemku p.p.č. 456/15 v k.ú. Špičák, převzít v určené 
úřední dny a hodiny, na Městském úřadu v Klatovech, Odboru životního prostředí, 
náměstí Míru 62/1, III. patro hlavní budovy, č. dveří 27.  
 
Písemnost se doručuje podle ust. § 25 odst. 1 správního řádu veřejnou vyhláškou 
z důvodu, že se dané osobě prokazatelně nedaří doručovat.    
 
Poučení: 
Patnáctým dnem po vyv ěšení se písemnost považuje za doru čenou.   
 
 
 
 
Ing. Libuše Špačková, v.r.                                                                                                          
služební číslo 414 746  
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
 
                             
                                                                                             
Toto oznámení musí být vyv ěšeno po dobu 15 dn ů na úřední desce M ěÚ Klatovy. 
 
 
Vyvěšeno dne:                                                              Sejmuto dne:                             
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.   

 
                       


