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Váš dopis značky/ze dne: / 
Číslo jednací:   OŽP-ČJ/77505-18/MOU 
Spisová značka:  OŽP/3021-2018/MOU 
Vyřizuje/linka:   Ing. Ivona Moučková/533 304 760 
E-mail:    mouckova@slapanice.cz 
V Brně dne:   06.06.2018 
Datová schránka:  2xfbbgj 
 
 

Oznámení o uložení písemnosti 
 

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní 
úřad, podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že dne 05.06.2018 pod č. j. OŽP-ČJ/24524-
18/MOU, sp. zn. OŽP/3021-2018/MOU bylo vyhotoveno rozhodnutí ve věci povolení stavby 
vodovodního řadu, splaškové a dešťové kanalizace pro obytnou zóna s pěti řadovými 
rodinnými domy při ulici U Splavu v obci Kobylnice. Mezi vymezenými účastníky řízení, podle 
ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“), je z titulu spoluvlastnictví sousedního pozemku p. Marek Růžička, 
poslední známá adresa U splavu 310, Kobylnice, 66451 Šlapanice. 
  
Vzhledem ke skutečnosti, že se výše uvedenému účastníkovi řízení prokazatelně nedaří 
doručovat, je výše uvedená písemnost uložena na odboru životního prostředí Městského 
úřadu Šlapanice a lze si ji převzít v úředních hodinách (pondělí a středa 8:00-17:00 hodin) v 
kanceláři Městského úřadu Šlapanice, odboru životního prostředí, pracoviště Brno, Opuštěná 
9/2, dveře č. 425, III. patro. 
 
Pokud si výše uvedený subjekt nevyzvedne předmětnou písemnosti do 15 dnů ode dne 
vyvěšení tohoto oznámení, považuje se poslední den této lhůty, v souladu s ust. § 25 odst. 2 
správního řádu, za den doručení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Rostislav Beránek  
vedoucí odboru životního prostředí 
 
 
 
Obdrží (s žádostí o vrácení vodoprávnímu úřadu s daty vyvěšení a sejmutí písemnosti): 
- Městský úřad Šlapanice – paní Soukopová, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice 
- Obecní úřad Kobylnice, Na Budínku 240, Kobylnice, 66451 Šlapanice 
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 
Šlapanice a na úřední desce Obecního úřadu Kobylnice a současně zveřejněna 
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způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět Odboru 
životního prostředí Městského úřadu Šlapanice. 
 

Vyvěšeno dne:…………………                                                  Sejmuto dne:………………… 

Vyvěšeno s umožněním dálkového přístupu dne:………………Ukončeno dne:……………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
Otisk razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti a jeho 
zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup. 
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