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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. 5 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 společného povolení na 

stavbu vodního díla „Prodloužení veřejného vodovodu Nový Hrozenkov - Čubov,  U Obchodu“ na 

pozemcích parc. č. 5554/2, 12559/2, 12559/49, 12559/50, 12559/51, 12559/52, 12559/53, 12559/54, 12559/55, 

12559/56, 12559/57, 12559/58, 12559/59, 12559/60, 12559/61, 12559/62, 12559/63, 12559/64, 12559/130, 

12562/2 v katastrálním území Nový Hrozenkov, dle ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu 

 

o z n a m u j e  

 

 

dědicům po zemřelém Františku Provázkovi, posledně bytem Auerbacherstr. 11, Stützengrün, Německo, a 

dědicům po zemřelé Celestýně Mikulové, posledně bytem Nový Hrozenkov 112, Nový Hrozenkov, možnost 

převzít písemnost Městského úřadu Vsetín, odboru životního prostředí  

č.j.: MUVS 2571/2022 ze dne 10.01.2022 

kterou bylo vydáno zahájeno společné řízení ve věci umístění a  povolení stavby vodního díla „Prodloužení 

veřejného vodovodu Nový Hrozenkov - Čubov, U Obchodu“ na pozemcích parc. č. 5554/2, 12559/2, 

12559/49, 12559/50, 12559/51, 12559/52, 12559/53, 12559/54, 12559/55, 12559/56, 12559/57, 12559/58, 

12559/59, 12559/60, 12559/61, 12559/62, 12559/63, 12559/64, 12559/130, 12562/2 v katastrálním území Nový 

Hrozenkov, pro žadatele Městys Nový Hrozenkov, IČO 304131, Nový Hrozenkov 454, 756 04 Nový 

Hrozenkov, kterého zastupuje Jaroslav Závodný, IČO 64137813, Lázky 1458, 755 01  Vsetín 

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť vodoprávnímu úřadu není známo místo jeho trvalého 

pobytu a písemnost tedy nelze doručit, není ani možno zajistit potřebné údaje o jejich dědicích či právních 

nástupcích. 

Dědicové po zemřelém Františku Provázkovi a zemřelé Celestýně Mikulové si mohou 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. 

 

 

 

 

 

Mgr. Blanka Maňáková 

referent oddělení vodního hospodářství 
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Toto oznámení o možnosti převzít písemnost bude vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Vsetín a 

Úřadu městyse Nový Hrozenkov po dobu 15 dnů a bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový 

přístup.  
 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:     

.............................................. 

razítko a podpis oprávněné osoby 

     

Sejmuto dne: 

.............................................. 

razítko a podpis oprávněné osoby 

 

 

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. 

Úřad městyse Nový Hrozenkov - k vyvěšení a podání zprávy odboru životního prostředí o datu vyvěšení a 

sejmutí oznámení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
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