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DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a podle § 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 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, oznamuje osobám
neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, že
písemnost č.j. 193173/2020-MURI/OVÚ/1422 ze dne 24.7.2020 určená do vlastních rukou adresátovi:
Marie Dynybilová, Podolská č.p. 445/40, 147 00 Praha 47
je uložena na Městském úřadě v Říčanech, odboru životního prostředí - vodoprávním úřadě, Komenského
nám. 1619, 1.patro, dveře č. 133. Účastníci řízení si mohou vyzvednout písemnost a nahlížet do podkladů
rozhodnutí v úřední den St 8:00 - 12:00 a 12:30 - 18:00 hod.
Poučení:
Nebude-li písemnost adresátem vyzvednuta v patnáctidenní lhůtě po vyvěšení, považuje se podle
ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu poslední den této lhůty za den doručení.

Ing. Martina Michková v.r.
referent oddělení Vodoprávní úřad
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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Obdrží:
účastníci (doručenky)
Obec Babice, IDDS: vxtaugv
sídlo: Na Návsi č.p. 6, Babice, 251 01 Říčany u Prahy
ostatní
úřední deska Městský úřad Říčany, Masarykovo náměstí č.p. 53, 251 01 Říčany u Prahy

