
Strana 1 (celkem 2)      
             www.rumburk.cz                                                                                                          Fax: 412 356 326 
e-mail:  iveta.honzikova@rumburk.cz                                                                                  Telefon: 412 356 333 
e-podatelna: epodatelna@rumburk.cz                                                                             Datová schránka: sdrbhgg 
 

 

 Městský ú řad Rumburk  
Třída 9. května 1366/48, 408 01  Rumburk 

odbor životního prostředí 
vodoprávní ú řad 

 
č.j.: OŽP/15924-17/4486-16/hon        Zpracovatel: Bc.Iveta Honzíková      Datum: 20.04.2017 

   
 
 
Oznámení o možnosti p řevzít písemnost 
ve smyslu § 25 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 
66 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odst. 1) 
zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí 
s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a současně místně příslušný správní 
orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále 
jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2) písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
současně podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,  konkrétně jeho odbor životního prostředí jako 
příslušný vodoprávní úřad vyhotovil dne 19.04.2017 pod č.j. OŽP/15466-17/4486-16/hon 
stavební povolení stavby vodního díla „REKONSTRUKCE ŠLUKNOVSKÉHO POTOKA VE 
ŠLUKNOVĚ U ČP. 57“  umístěné na p. p. č. KN 840/3, 841/2, 849/2, 1885 v k. ú. Šluknov a 
na p. p. č. KN 3146/1 v k. ú. Císařský. 
 
Stavební povolení výše uvedené stavby vodního díla určené do vlastních rukou účastníků 
řízení si mohou účastníci řízení, tj. vlastníci st. p. č. 3 v katastrálním území Císařský (dědici 
po zemřelém panu Jiřím Hraběti) převzít v pracovní dny (Po a St 8:00 – 12:00 a 12:30 – 
17:00, ostatní dny po předchozí domluvě) u Městského úřadu Rumburk, odboru životního 
prostředí, kancelář číslo dveří C 313 po dobu patnácti dnů ode dne vyvěšení oznámení o 
možnosti převzít písemnost na úřední desce Městského úřadu Rumburk a Městského úřadu 
Šluknov. 
 
 
 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
 
 
 
Ing. Jiří  Latislav  v. r. 
oprávněná úřední osoba 
vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk 
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Tento dokument musí být na úřední desce Městského úřadu Rumburk a Městského úřadu 
Šluknov vyvěšen po dobu 15 dnů. Dokument se zveřejní též způsobem umožňující dálkový 
přístup. 
 
 
Den vyvěšení veřejné vyhlášky v tištěné podobě       Den sejmutí 
 
 
 
…………………………………………..        ………………….. 
 
Den vyvěšení veřejné vyhlášky v elektronické podobě      Den sejmutí 
Umožňující dálkový přístup 
 
 
 
……………………………………………..     …………………….. 
                    
 
 
 

Podpis a razítko osoby, která potvrzuje 
vyvěšení a sejmutí oznámení 

 
 
 
 
 

……………………………………. 
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