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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad místně
příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád"), věcně příslušný podle § 104 odst. 1 a 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 (dále jen "vodní
zákon"), 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"), podle ust. § 25 odst. 1 správního řádu oznamuje, že

Marie Boubínová, trvale bytem Čihadla č.p. 42, 289 26 Stará Lysá

má možnost převzít následující písemnost:

 Oznámení zahájení společného řízení č.j. MULNL-OVŽP/78128/2022/Kaš

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Písemnost si adresát může převzít v kanceláři vodoprávního úřadu, č. dveří 218, (Městský úřad Lysá
nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí), v úřední dny pondělí a středa 7,00 - 12,00 a 12,30 -
18,00 hod.) po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Nevyzvedne-li si uvedený adresát uloženou písemnost do 15 dnů od vyvěšení tohoto oznámení, bude
písemnost v souladu s § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
považována za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení oznámení.

Lubor Kašpar
referent odboru výstavby a životního prostředí

oprávněná úřední osoba
[otisk úředního razítka]

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
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