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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A 
 

Oznámení o možnosti převzít písemnost 
 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního 
úřadu a životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“) jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 
11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako speciální 
stavební úřad pro vodní díla dle ustanovení § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznamuje dle § 25 odst. 1 a 2 správního 
řádu 
 

panu  Františkovi Snopkovi, posledním známým pobytem Kudlovice č.p. 45, 687 03 Babice u Uherského 
Hradiště, případně jeho právnímu nástupci ve věci vlastnictví pozemku pozemková parc. č. 1112/7  v k.ú.  
Huštěnovice 

 
možnost převzít si písemnost, kterou je  oznámení o zahájení řízení o nařízení odstranění stavby 
příkopu (náhonu), které bylo vydáno vodoprávním úřadem pod č.j. MUUH-SŽP/80274/2017/SchE ze dne 

30.10.2017. Příkop je proveden i na pozemku pozemková parc. č. 1112/7 v k.ú. Huštěnovice. 
Vlastník pozemku pozemková parc. č. 1112/7 v k.ú. Huštěnovice je účastníkem správního řízení vedeného 
ve výše uvedené věci.  

 
Písemnost je možné převzít na odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské 
Hradiště v úředních dnech (pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.).  

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště a na 
úřední desce Obecního úřadu Huštěnovice a bude zveřejněna také dálkovým přístupem. Patnáctý den po 
vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.  

 
 
 

 
Mgr. Eva Schneiderová 
referentka vodoprávního úřadu 

 
Obdrží: 
S žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15-ti dnů a vrácení potvrzeného oznámení zpět: 

Městský úřad Uherské Hradiště, právní odbor  
Obecní úřad Huštěnovice 
 

Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne: 
 
 

Razítko a podpis: Razítko a podpis:  
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