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OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST
veřejnou vyhláškou
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů a s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15
odst. 5 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
doručuje veřejnou vyhláškou
oznámení o možnosti převzít písemnost, a to rozhodnutí č. j. LIT 666/2020 ze dne 08.01.2020,
účastníkovi řízení, kterým je Stanislav Pospíšil, Martinice 25, 25901 Votice.
Rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby
jednotlivých osob (domácností) a o společné územní a stavební řízení vodního díla: vrtané studny na
pozemku parc. č. 8 v k. ú. Kozov.
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť vlastník je nedostatečně identifikovaný v katastru
nemovitostí.
Písemnost č. j. LIT 666/2020 ze dne 08.01.2020 je uložena k vyzvednutí na Městském úřadu Litovel,
odboru životního prostředí, Nám. Př. Otakara 777/2, 784 01 Litovel, kancelář č. 15.
otisk úředního razítka
……………………………………
Ing. Pavel Kurfürst
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Litovel
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Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě
obvyklým (úřední deska) a dále se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední
deska). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, žádá o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce
Městského úřadu Litovel a Obecního úřadu Bouzov. Po sejmutí zašlete prosím neprodleně zpět na MěÚ
Litovel, odbor životního prostředí.
Vyvěšeno dne…………

Sejmuto dne …………

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

K vyvěšení na úředních deskách:
– Městský úřad Litovel
– Obecní úřad Bouzov, Bouzov 2, 783 25
Obdrží – do DS:
− Obec Bouzov, Bouzov 2, 783 25
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