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Městský úřad Litovel 
Odbor životního prostředí 
Nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel 
 

  

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST  
veřejnou vyhláškou 

 
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad 
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, ustanovení § 11 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a s působností speciálního 
stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona, § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, 
 

d o r u č u j e   v e ř e j n o u   v y h l á š k o u 
 

oznámení o možnosti převzít písemnost, a to rozhodnutí č. j. LIT 17005/2022 ze dne 
01.08.2022, účastníkovi řízení, kterým je Nespeca Carlo, nar. 12.10.1959 (vlastník pozemků 
parc. č. 186/30 a 186/34 v k. ú. Hradečná u Bílé Lhoty). 
Rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti společnosti METALLKON GROUP s.r.o., 798 14 
Olšany u Prostějova č.p. 506, IČ: 63321131, zastoupené na základě plné moci společností 
Uschemer s.r.o., Wolkerova 3058/36, 787 01 Šumperk, IČ: 27768180, o vydání společného 
povolení, dle ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona a § 94j-94p stavebního zákona, souboru 
staveb – vodovod a kanalizace v rámci stavby „Komunikace a zasíťování pozemků 
Hradečná“.  
 
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť výše uvedený vlastník pozemků parc. č. 
186/30 a 186/34 v k. ú. Hradečná u Bílé Lhoty je nedostatečně identifikovaný v katastru 
nemovitostí.   
Písemnost č. j. LIT 17005/2022 ze dne 01.08.2022 je uložena k vyzvednutí na MěÚ Litovel, 
odbor ŽP, kancelář č. 15, nám. Přemysla Otakara 777/2, 784 01 Litovel. 
 
„otisk úředního razítka“           
           …………………………………… 

Ing. Pavel Kurfürst 
vedoucí odboru životního prostředí 

MěÚ Litovel    

Č.j.: LIT  17009/2022 Litovel 
Sp. značka: ŽP    287/2022 AAm   Datum: 01.08.2022 
Spisový znak 231.2 skartační znak A5  
Vyřizuje: Ambrožová Alena Bc.  
Tel.: +420 585 153 260 MULIX00QP7CA 
E-mail: ambrozova.alena@mestolitovel.cz MULIX00QP7CA  
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Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem 
v místě obvyklým (úřední deska) a dále se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(elektronická úřední deska). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, 
který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.  
 
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, žádá o vyvěšení tohoto oznámení na úřední 
desce Městského úřadu Litovel a Obecního úřadu Bílá Lhota. Po sejmutí zašlete prosím 
neprodleně zpět na MěÚ Litovel, odbor životního prostředí. 
 
 
Vyvěšeno dne…………………   Sejmuto dne………………… 
(Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí) 
 
 
Obdrží: 
K vyvěšení na úředních deskách: 
– Městský úřad Litovel 
– Obecní úřad Bílá Lhota, 783 21 Bílá Lhota 1 
 
1 x spis 
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