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Veřejná vyhláška 

 

uložení písemnosti podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
Odbor životního prostředí Městského úřadu Ostrov, jako věcně příslušný 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 a § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

(správní řád), ve znění pozdějších předpisů a jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle 

ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) správního řádu ve správním řízení vedeném pod sp. zn. 

ŽP/65366/22 Je ve věci vydání souhlasu  dle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona k průzkumným 

geologickým pracím pro vybudování průzkumného vrtu s názvem „Hájek u Ostrova, p.p.č. 276/11 - 

studna“ oznamuje, že  

 

účastník řízení Gina Miroslav, trvalým pobytem Májová 1160, 363 01 Ostrov 

 

má na odboru životního prostředí Městského úřadu Ostrov uloženou písemnost č.j. ŽP/02140/23 z 13. 

1. 2023. 

 

Účastník řízení si může písemnost vyzvednout v budově Městského úřadu Ostrov na adrese 

Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, na odboru životního prostředí, 2. p., č. dv. A 304 v návštěvní dny 

(pondělí a středa) od 7,30-12,00 a 12,30-17,00,  v ostatních dnech po dohodě. 

  

Poučení:   

Nebude-li uvedená písemnost vyzvednuta do 15 kalendářních dnů ode dne vyvěšení, považuje se 

poslední den této lhůty v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu za den doručení. 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Jindra Jerglová   

                 vedoucí odboru životního prostředí 
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