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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
o možnosti p řevzít písemnost 

 
 
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný 
vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „vodní zákon“), v souladu s ust. § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“), a dále jako příslušný 
speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“) a v souladu s ust. § 25 odst. 1 správního řádu, oznamuje 
možnost převzít následující písemnost: 
 
Oznámení o zahájení spole čného územního a stavebního řízení a vodoprávního 
řízení s upušt ěním od ústního jednání pro stavební zám ěr „Studna na p. č. 325/15 
v k.ú. Slavošovice u Klatov“ s umíst ěním na p.p. č. 325/15 v k.ú. Slavošovice u 
Klatov.  
 
Kterýkoli z adresátů si může zásilku vyzvednout po předložení dokladu totožnosti v kanceláři 
zdejšího speciálního stavebního úřadu - oddělení vodního hospodářství Odboru 
životního prostředí Městského úřadu Klatovy a to ve dnech Po a St 8,00-17,00 hodin a 
Pá 8,00-14,00 hodin (v ostatních dnech po telefonické dohodě).  
 
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 
 
Písemnost se doručuje veřejnou vyhláškou z důvodu řízení s velkým počtem účastníků 
řízení – ust. § 144 odst. 2 správního řádu. 
 
 
 
 
 
Ing. Libor Hošek v.r. 
vedoucí odboru ŽP  
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
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Doru čí se: 
Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ust. § 94k písm. e) stavebního 
zákona (veřejnou vyhláškou o možnosti převzít písemnost) 
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb  
katastrální území Slavošovice u Klatov: 
st.p.č.: 58 a 85  
p.p.č.: 325/4, 325/10, 325/14 a 325/16  
  
(na dodejku) 
Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí – se žádostí o vyvěšení na úřední desce 
v Klatovech po dobu 15 dnů (s potvrzením vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP) 
Obecní úřad Bolešiny – se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Slavošovice po 
dobu 15 dnů (s potvrzením o vyvěšení a sejmutí vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP) 
 
Poučení: 
Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje. 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:                                               Sejmuto dne: 
 
 
 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 


