MĚSTSKÝ ÚŘAD KONICE
Odbor životního prostředí
Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
Pracoviště Na Příhonech 405, 798 52 Konice

Váš dopis č.j.:
ze dne:
Číslo jednací: KON 4929/2019
Spisová zn.: OŽP 59/2019 DOS
Vyřizuje: Ing. Martin Dostál
Telefon: 582 401 492
E-mail: martin.dostal@konice.cz
Datum: 02. 05. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Osoba odpovědná za vyřízení a podepisování: Ing. Martin Dostál

Městský úřad Konice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní
úřad podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný
speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů
oznamuje
paní Marii Augustinové, 568 02 Dětřichov č. 24
že má možnost si vyzvednout usnesení o přerušení řízení o odstranění nepovolené stavby
malé vodní nádrže na přítoku vodního toku Nectava umístěné na pozemcích parcelní čísla
740/1, 1747/3, 749/3 v katastrálním území Kladky v obci Kladky v okrese Prostějov.
Usnesení je možné si vyzvednout na odboru životního prostředí Městského úřadu Konice,
pracoviště Na Příhonech č. 405, 798 52 Konice v pondělí a ve středu od 7,30 do 16,30 hod.,
nebo v jiné dny po předchozí domluvě.
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Č.j.: KON 4929/2019

Usnesení o přerušení řízení je vydané dne 2. 5. 2019 pod číslem jednacím KON 4928/2019.

Otisk úředního razítka

Ing. Martin Dostál
odbor životního prostředí
Městský úřad Konice

Obdrží:
Obecní úřad Kladky – úřední deska
Městský úřad Konice – úřední deska
Městský úřad Konice – odbor životního prostředí
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úředních deskách Obecního úřadu
Kladky a Městského úřadu Konice.
Vyvěšeno dne………………………………
Sňato dne…………………………………...
Razítko, podpis
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