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OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI 

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 
o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů dále jako speciální 
stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný 
podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
oznamuje dle ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, že  

písemnost č.j.  MH/13118/2020 ze dne: 11.11.2020 

adresovaná příjemci: Karel Caprata, Chanovice č.p. 28 

je uložena na Městském úřadě Horažďovice, Mírové náměstí 1. 

 

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jímž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i 
osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuj veřejnou 
vyhláškou.  

Uloženou písemnost lze vyzvednout v kanceláři č. 109 v I. patře budovy Městského úřadu v 
Horažďovicích, Mírové náměstí 1, Horažďovice, a to v úředních hodinách pondělí a středa od 
7:30 – 17:00 hod. a v pátek od 7:30 – 11:00 hod. 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Horažďovice 
a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněné Městským úřadem Horažďovice způsobem 
umožňující dálkový přístup.  

Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i 
podmínka zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.  

 
 
 
Ing. Hana Švecová 
oprávněná úřední osoba 
 
 
Rozdělovník:  
Obec Chanovice, IDDS: x3razic 
 sídlo: Chanovice č.p. 36, 341 01  Horažďovice 
Město Horažďovice - veřejná vyhláška, veřejná vyhláška, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  
Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Karel Caprata, Chanovice č.p. 28 
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