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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
o možnosti převzít písemnost 

 
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení 
§ 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 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“), jako speciální stavební úřad 
podle ustanovení § 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 správní 
úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“, oznamuje v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu, že účastník řízení: 
 
 

František Baštinec, č.p. 266, 763 63 Halenkovice, 
Marie Ciranová, č.p. 111, 763 63 Halenkovice, 
Josef Gabrhelík, č.p. 110, 763 63 Halenkovice, 
Františka Kadlečíková, č.p. 147, 763 63 Halenkovice, 
Antonín Kašpárek, adresa neznámá, 
Jan Kedra, č.p. 217, 763 63 Halenkovice, 
Antonín Klapil, č.p. 182, 763 63 Halenkovice, 
Jan Kolařík, č.p. 171, 763 63 Halenkovice, 
Jan Kolomazník, č.p. 211, 763 63 Halenkovice, 
František Vlachynský, č.p. 247, 763 63 Halenkovice, 
Josef Zapletal, č.p. 268, 763 63 Halenkovice, 
Josef Zapletal, Vídeň, Rakousko,  
 

má na odboru životního prostředí Městského úřadu Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice, 
budova č. 3, II. patro, kancelář č. 209, uloženu písemnost: 
 

Rozhodnutí č. 93/2017 ve věci „Vrtaná studna a vodovod“, povolení k nakládání s vodami a 
dodatečné povolení stavby vodního díla, č.j. OŽP/39850/2017/HOF, ze dne 8.9.2017. 
 
 
 
Písemnost je adresátům doručována veřejnou vyhláškou, neboť se jedná o osoby neznámé bez 
identifikátorů. 
 
Správní orgán vyzývá jmenované účastníky řízení (popř. osobu zplnomocněnou k zastupování), aby si 
předmětnou písemnost vyzvedli v kanceláři výše uvedeného správního orgánu, v úředních hodinách 
(pondělí a středa 8,00 – 11,30 a 12,30 – 17,00 hod.) a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejího uložení.  
Dnem uložení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje tj. Městský úřad 
Otrokovice. 
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Upozorňujeme, že nebude-li uvedená písemnost vyzvednuta v této lhůtě, považuje se poslední den této 
lhůty za den doručení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Eva Hoferková 
referent odboru  
  
 
 
 
  
Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 15-ti dnů.  
Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne  . . . . . . . 
 
 
Sejmuto dne  . . . . . . . . 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
Doručuje se: 
 

MěÚ Otrokovice, odbor provozní -  se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15-ti 
dnů a vrácení potvrzené kopie zpět 
ObÚ Halenkovice -  se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15-ti dnů a vrácení 
potvrzené kopie zpět 
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