
MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE 
odbor životního prostředí 

Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I                              telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 

Číslo jednací: 589/19/ZPR/Ran        V Sušici dne 11.3.2019 
Spisová značka: 77/19/ZPR/Ran 

Úředně oprávněná osoba: Randák, 082 
Kontakt: 376 540 168, frandak@mususice.cz 

Oznámení o uložení písemnosti 

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Sušici, jako vodoprávní úřad věcně příslušný 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 místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“) 

oznamuje 

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů, že Zdeňka 
Bayerová, JUC. Jan Nechutný, Plzeň 30100, František Řeháček a Olga Schindeleová, Husova 
165/5, Brno 602 00 

má jako účastník řízení na Městském úřadu Sušice, nám. Svobody 138, 34201 Sušice uloženou tuto 
písemnost: 

Rozhodnutí o změně povolení k odběru podzemních vod vydané MÚ Sušice, odborem ŽP dne 
29.8.2008 pod č.j. 1962/08/ZPR/Ran změněné rozhodnutím ze dne 29. 8. 2017 pod č.j. 
1725/17/ZPR/Ran z vrtané studny na pozemku p.č. 780/21, vrtané studny na pozemku p.č. 780/4, 
z 5 jímacích kopaných studní na pozemku p.č. 888/6, vrtané studny na pozemku p.č. 888/6, 
kopané studny na pozemku p.č. 883/18 a kopané studny na pozemku p.č. 932/2 vše 
v katastrálním území Hrádek u Sušice. 

Vzhledem k tomu, že se Zdeňka Bayerová, JUC. Jan Nechutný, Plzeň 30100, František Řeháček a 
Olga Schindeleová, Husova 165/5, Brno 602 00 jsou neznámého bydliště nebo se nezdržují na adrese 
trvalého bydliště a vodoprávnímu úřadu není známa adresa jejich skutečného pobytu, přistoupil 
vodoprávní úřad k doručení písemnosti veřejnou vyhláškou, a to tak, že vyvěšuje oznámení o 
možnosti převzít písemnost po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Sušice. Pokud si 
jmenovaný výše 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.............................. 


