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OŽP/Tum

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o možnosti převzít písemnost
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní
úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako místně
příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, oznamuje adresátovi:

Vladimíru Navrátilovi, bytem Holandská 496/20, 101 00 Praha 10,
že má možnost převzít si písemnost rozhodnutí o odvolání č. j. 106031/2019/KUSK ze dne
28. 8. 2019, adresovanou mu do vlastních rukou, a to v sídle Krajského úřadu Středočeského
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov,
v úředních hodinách po a st v době od 8 do 17 hod a ostatních dnech v době od 8 do 14 hod,
popřípadě po telefonické domluvě na tel. 257 280 835.

Adresát se tímto vyzývá, aby si písemnost vyzvedl.
Krajský úřad Středočeského kraje k výše uvedené věci sděluje, že adresátovi se opakovaně
nedaří doručovat, proto se rozhodl pro postup dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že Krajskému úřadu Středočeského kraje není
znám jiný pobyt nebo sídlo, doručuje se adresátovi veřejnou vyhláškou.
Veřejná vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úředních deskách Krajského úřadu
Středočeského kraje a Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10,
současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou v souladu s
ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu.
Rozhodující je v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na
úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje.

……………………….
Bc. Marie Turečková
oprávněná úřední osoba
odborný referent
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