Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Odbor životního prostředí a živnostenský
Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

PID: S008X006410Y
Číslo jednací došlého dokumentu: -Číslo jednací: MNnO 3117/20/ŽPŽ/Such
Vyřizuje: Ing. Petr Suchánek, DiS.
Telefon: 568 619 184
E-mail: suchanek@mesto-namest.cz
V Náměšti nad Oslavou dne 10.3.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Odbor životního prostředí a živnostenský MěÚ Náměšť nad Oslavou podle ustanovení § 25 zák č. 500/2004 Sb., správní řád,
oznamuje možnost převzetí písemnosti:
oznámení o zahájení řízení OŽPŽ MěÚ Náměšť nad Oslavou čj. MNnO 3117/20/ŽPŽ/Such ze dne 10.3.2020, kterým bylo
oznámeno zahájení vodoprávního řízení ve věci povolení k nakládání s vodami a povolení stavby vodního díla, tj. „Realizace
LBK 02, LBK 03, LBK 04, LBK 05, LBK 06, LBC 02, LBK 07 (výsadby i vodní tůně), k.ú. Třesov“, na pozemcích p.č. KN 431,
234 v k.ú. Třesov
určeného na adresu František Křivánek (1933), Okarec 2, 675 02 Koněšín, doručovaným osobám, které nejsou známy. Uvedený
adresát zemřel. Písemnost je ode dne 11.3.2020 uložena na odboru životního prostředí a živnostenský MěÚ Náměšť nad
Oslavou, kde si je může oprávněná osoba, která prokáže právní nástupnictví po: František Křivánek (1933), Okarec 2, 675 02
Koněšín, vyzvednout, a to v kanceláři č. 8, Palackého 660, I. poschodí, ve dnech po, st 08:00 – 16:00 hod., v jiném termínu po
domluvě na tel. č. 568 619 184.

Ing. Petr Suchánek, DiS.
referent odboru

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Třesov a Městského úřadu Náměšť nad
Oslavou. 15 dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Náměšť nad Oslavou se písemnost považuje za doručenou.
Vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Třesov je pouze seznamující úkon.
Po sejmutí z úřední desky po lhůtě vyvěšení potvrzené obratem vrátit zpět.
Oznámení převzetí písemnosti osobou, která není známa: oznámení o zahájení řízení čj. MNnO 3117/20/ŽPŽ/Such ze dne
10.3.2020.
Vyvěšeno dne: ………………………..

Sňato dne: ………………………

Razítko orgánu a podpis oprávněného zástupce, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky.

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky:
Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Obecní úřad Třesov

MěÚ Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám.104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel. : 568619111, fax: 568619101,
e-mail: podatelna@mesto-namest.cz, IČO 00289965, bankovní spojení : Komerční banka Třebíč, č.ú. 724 -711 / 0100

