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Městský úřad Nová Paka
Odbor životního prostředí
Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka, tel. 493 760 111, fax 493 760 120
Spis. zn.: 2022/6049/ŽP/LJ

V Nové Pace 26.04.2022

Č.j. MUNP/2022/7095/ŽP/LJ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Nové Pace, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106
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 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),

oznamuje možnost převzít písemnost
vydanou vodoprávním úřadem Městského úřadu Nová Paka pod č.j. MUNP/2022/7071/ŽP/LJ ze dne
26.04.2022 adresovanou osobám, které nejsou známy a kterými jsou
dědicové po zemřelém Miroslavu Šulcovi, naposledy bytem: Nová č.p. 119, 507 91 Stará Paka
(dále jen "osoby neznámé").
Osobám neznámým se písemnost, resp. oznámení o možnosti převzít písemnost, doručuje podle
ustanovení § 25 odst. 1 a 2 ve spojení s ustanovením § 32 odst. 2 a 3 správního řádu veřejnou
vyhláškou. Adresáti, tj. osoby neznámé, si můžou zásilku vyzvednout každý pracovní den u odboru
životního prostředí Městského úřadu Nová Paka, Dukelské nám. č.p. 39, 509 24 Nová Paka (dveře č. 61)
do 15 dnů ode dne vyvěšení.

Ing. Miroslav Pyciak
vedoucí odboru životního prostředí

Vyřizuje: Ing. Ludmila Janoušková/tel.:493760171
Referentka na úseku vodního hospodářství
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Obdrží:
Obec Stará Paka, IDDS: ytha6e6
Osoby neznámé (doručení veřejnou vyhláškou)
dědicové po zemřelém Miroslavu Šulcovi, naposledy bytem: Nová č.p. 119, 507 91 Stará Paka

K vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Nová Paka, Dukelské náměstí č.p. 39, 509 24 Nová Paka
Obec Stará Paka, Revoluční č.p. 180, 507 91 Stará Paka

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Nová
Paka a na úřední desce Obecního úřadu ve Staré Pace a současně zveřejněna též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Posledním dnem lhůty vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Nová Paka se tato písemnost
v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 a 3 správního řádu považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne …………………………….

Sejmuto dne ………………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

