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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST
Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad příslušný podle § 106
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "vodní zákon"), a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního
zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v řízení ve věci žádosti o vydání dodatečného povolení stavby
- stavební úpravy a změna trasy koryta vodního toku "U Pavelů", IDVT 10203342, na pozemku parc. č.
647/9, 647/18, 653/1, 655/1, 656/1, 656/2, 657, 658, 3930 v katastrálním území Liptál, dle ustanovení § 25 odst.
1 a 2 správního řádu
oznamuje
Rudolfu Němečkovi, adresa neznámá, spoluvlastníku pozemku parc.č.647/18 v katastrálním území Liptál
možnost převzít písemnost
Městského úřadu Vsetín, odboru životního prostředí, ze dne 21.5.2019 č.j.: MUVS 40317/2019 (spis.zn.
MUVS-S 21650/2019 ), kterou je vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby - stavební úpravy a
změna trasy koryta vodního toku "U Pavelů", IDVT 10203342, na pozemku parc. č. 647/9, 647/18, 653/1,
655/1, 656/1, 656/2, 657, 658, 3930 v katastrálním území Liptál, pro žadatele NERTECH GROUP s.r.o., IČO
02819104, Liptál 473, 756 31 Liptál.
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť vodoprávnímu úřadu není známo místo jeho trvalého
pobytu a písemnost tedy nelze doručit.
Rudolf Němeček si může písemnost vyzvednout na odboru životního prostředí Městského úřadu Vsetín, Svárov
1080, 755 01 Vsetín.
Podle § 25 odst. 2 správního řádu patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
otisk úředního razítka
Ing. Jindra Tesařová
vedoucí odboru životního prostředí
v.r.
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Toto oznámení o možnosti převzít písemnost bude vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Vsetín a
Obecního úřadu Liptál po dobu 15 dnů a bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup

dne:..................................

Sejmuto

dne:...……………...........

Razítko, podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
Obdrží:
Městský úřad Vsetín, odbor vnitřní správy - k vyvěšení a podání zprávy odboru životního prostředí o datu
vyvěšení a sejmutí oznámení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Obecní úřad.Liptál k vyvěšení a podání zprávy odboru životního prostředí o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a
o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

