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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O MOŽNOSTI PŘEVZETÍ PÍSEMNOSTI
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a 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 (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15
odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, a místně příslušný správní orgán podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), podle ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu oznamuje převzetí písemnosti:
Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí pod č. j. VŽP/626/2021-SuA ze dne 23.2.2021
vlastníkům pozemku parc.č. 55/2 v k.ú. Liškov, kteří vstoupili do vlastnických práv po zemřelém: Matěj
Bárta (nar. 17.2.1902).
Uloženou písemnost lze vyzvednout v pracovní době na Městském úřadu Nepomuk, nám. A. Němejce 63
(budova B, 1. patro, č. dveří 7 – odbor výstavby).
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť uvedené osoby nejsou známy nebo jsou neznámého
pobytu. Z žádných podkladů, které má stavební úřad k dispozici, nelze zjistit jejich totožnost, doručovací
adresu nebo adresu jejich trvalého pobytu, popř. adresu, na které by je bylo možné zastihnout.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

[otisk úředního razítka]
Bc. Jaroslav Samek
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový
přístup po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ..........................................

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne……………….. a sejmuto dne……………

Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu.
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Obec Čížkov, IDDS: sjsa8cn
sídlo: Čížkov č.p. 28, 335 64 Čížkov u Blovic

