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Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o možnosti převzít písemnost
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm.
c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(vodní zákon), a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a jako
správní orgán místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb, správní řád v platném
znění,
dle § 25 odst. 1 správního řádu oznamuje účastníkovi řízení, kterým je
Oldřich Průša, 2.2.1947, Čejtice 12, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou
možnost převzít si písemnost
„Oznámení o zahájení společného řízení“ č.j. MKH/008645/2019 ze dne 21.1.2019, spis. zn. viz výše, ve věci
společného územního a stavebního povolení stavby vodního díla – vrtané studny na pozemku p.č. 1787 v k.ú.
Horka nad Sázavou (Čejtice) a souvisejícího povolení k nakládání s podzemními vodami.
Výše uvedený je účastníkem dle § 94k písm. e) stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že účastník řízení se na
uvedené adrese nezdržuje, dle sdělení poštovní služby se zde nenachází ani poštovní schránka a tedy nelze
písemnost doručit do vlastních rukou, vodoprávní úřad takovému účastníku, kterému se nedaří prokazatelně
doručovat, doručuje písemnost veřejnou vyhláškou, resp. ho informuje o možnosti písemnost převzít za použití
ustanovení § 25 odst. 2 a 3 správního řádu.
Doručení veřejnou vyhláškou se provádí tak, že oznámení o možnosti převzít písemnost se vyvěsí po dobu 15
dnů na úřední desce městského úřadu Kutná Hora a zveřejní se též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Dále bude veřejná vyhláška vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Horka II. Dnem doručení je
patnáctý den po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora.
Písemnost si lze vyzvednout v budově Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí, Radnická 178,
284 24 Kutná Hora, dveře č. 322 u níže podepsané oprávněné úřední osoby, každý pracovní den, nejlépe po
telefonické domluvě – tel. 327 710 266 a to do 15 dnů ode dne vyvěšení oznámení.

Ing. Petra Hoskovcová
oprávněná úřední osoba
referent odboru
Po uplynutí 15 denní lhůty bude veřejná vyhláška vrácena správnímu orgánu, který písemnost doručuje,
tj. MěÚ Kutná Hora, odbor životního prostředí.
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Rozdělovník:
Obdrží k vyvěšení na úřední desku:
Obec Horka II, IDDS: 9pwb4n9
Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, Havlíčkovo náměstí č.p. 552, 284 01 Kutná Hora 1
na vědomí:
Jaroslav Štecher, IDDS: nqnybng

