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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O DORUČOVÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU PODLE § 25 ODST. 1 ZÁKONA Č. 500/2004 SB.,
SPRÁVNÍ ŘÁD, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2
písm. c) ve spojení s § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle
§ 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako
místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), podle § 25 odst. 1 správního řádu
oznamuje
možnost převzít následující písemnost:
-

oznámení č.j. MeUPB 76184/2022/OŽP/Dum ze dne 27.07.2022,

-

rozhodnutí č.j. MeUPB 90170/2022/OŽP/Dum ze dne 12.09.2022,

adresované spoluvlastníkům pozemku parc. č. 411/40 v katastrálním území Buková u Příbramě, kterými
jsou pan Vladimír Svetlák, Na Zatlance č.p. 1908/4, 150 00 Praha 5-Smíchov (podíl ve výši 1/36)
a Roman Svetlák, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01 Příbram 1 (podíl ve výši 1/36), ve věci žádosti
o povolení stavby vodního díla (vrtané studny), vč. příslušného nakládání s vodami, umísťovaného na
pozemek parc. č. 428/1 v katastrálním území Buková u Příbramě.
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresátovi se nedaří doručovat.
Adresát si může výše uvedenou písemnost vyzvednout do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na
adrese: Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, U Nemocnice 19, Příbram, úřední dny Po, St 8
- 17, jinak po telefonické domluvě.
Poučení
Dle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu, se patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení písemnost
považuje za doručenou.
"otisk razítka"

Ing. Miloš Dubovský
referent oddělení vodního hospodářství
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obce Příbram a Buková
u Příbramě způsobem obvyklým a poté zpětně zasláno na vodoprávní úřad s potvrzenými daty vyvěšení
a sejmutí.

Vyvěšeno dne: …………………………………

Sejmuto dne: …………………………………

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

