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OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI 

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad 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 podle § 15 odst. 5 vodního 
zákona a § 15, odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, 

oznamuje 

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů, že účastníci 
řízení o povolení stavby „Vrtaná  studna SIS-1“ v k.ú. Sušice nad Otavou na p.p.č. 604/9 

Tomáš Franko, Repná 2177/50, 04013 Košice – Ťahanovce, Slovenská republika 
Martin Müller Kai, Neudobritzer Weg 7b, 01237 Dresden, Německo 

mají na Městském úřadu Sušice, nám. Svobody 138, 34201 Sušice uloženu tuto písemnost: 

Oznámení o zahájení společného řízení ke stavebnímu záměru „Vrtaná  studna SIS-1“ na p.p.č. 
604/9 v k.ú. Sušice nad Otavou a k povolení odběru podzemních vod. 

Vzhledem k tomu, že účastníci řízení se na adrese trvalého bydliště nezdržují a prokazatelně se jim 
nedaří doručovat, doručuje se jim v souladu s ustanovením § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou, a 
to tak, že se vyvěšuje oznámení o možnosti převzít písemnost po dobu 15 dnů na úřední desce 
Městského úřadu Sušice. Pokud účastník řízení uvedenou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, 
považuje se 15. den vyvěšení na úřední desce za den doručení. Písemnost je možné vyzvednout u 
Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí (2.patro, kancelář č. 201, úřední dny: pondělí 8.00-
12.00. a 12.30 -17.00, středa 8.00-12.00. a 12.30 -17.00 a pátek 8.00-12.00. a 12.30 -14.00). 

 
 
        
          
 
          Ing. Ivana Zemenová 

vedoucí Odboru životního prostředí  
 

       
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Sušice. 
 
Vyvěšeno na úřední desce     Sejmuto z úřední desky 
 
dne...................................     dne.............................. 
 
 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce   Sejmuto z elektronické úřední desky 
 
dne...................................     dne.............................. 


