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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 

Jitka Julia Everts, Na Horizontu 478, 267 01 Králův Dvůr, narozená dne 13.8.1980  

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

Oznámení č.j. 2444/21/ZPR/Jah ze dne 18.8.2021 o zahájení společného řízení ke 
stavebnímu záměru „Septik a zemní filtr na pozemku parc. č. 53 v k.ú. Mačice.“ 

Vzhledem k tomu, že se Jitka Julia Everts nezdržuje na adrese trvalého bydliště a 
vodoprávnímu úřadu není známa adresa jeho 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 jmenovaná 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. 202, 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 -14.0    

 
 
 
          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.............................. 
 


