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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad Magistrátu města Jihlavy podle ustanovení § 25 zákona
č. 500/2004 Sb. (správní řád), oznamuje možnost převzetí písemnosti:
oznámení o zahájení řízení Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu
č.j. MMJ/OŽP/6377/2012-3 ze dne 01.10.2012 ve věci řízení o povolení k nakládání s povrchovými
vodami a stavební povolení: „Revitalizace lokality „Pod lesem“ - výstavba vodní nádrže a
výstavba tůně a mokřadu na pozemcích p.č. 351, 354/51, 393/30, 352/2, 393/29, 354/49, 354/21,
354/32, 354/50, 354/55, 354/33, 354/16, 354/17, 354/18 k.ú. Jezdovice a Revitalizace lokality „Pod
širokým“ - výstavba vodní nádrže a výstavba tůně a mokřadu na pozemcích p.č. 733, 640/30,
640/7 a 874 k.ú. Jezdovice, určeného na adresu pana Ing. Jan Zeman, Kpt. Stránského 961/35, 190
00 Praha, neboť je na uvedené adrese neznámý.
Písemnost je ode dne 05.11.2012 uložena na odboru životního prostředí, vodoprávním úřadu,
Magistrátu města Jihlavy, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava (návštěvní dny: pondělí, středa
08:00 až 17:00, pátek 08:00 až 14:00), a to v kanceláři č. 167.
Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich totožnost. Průkaz
musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. Případně je třeba dále
předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

OTISK RAZÍTKA

Bc. Jiří Doskočil, v.r.
referent vodoprávního úřadu

Magistrát města Jihlavy
Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava, tel: 567 167 111, fax: 567 167 749
e-mail: zivotni.prostredi@jihlava-city.cz | www.jihlava.cz

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města a obce
Jezdovice. 15. den je posledním dnem oznámení. Po uplynutí lhůty zašlete vyhlášku zpět
vodoprávnímu úřadu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí, opatřenou razítkem a podpisem.
Datum vyvěšení: .............................

Datum sejmutí: ..........................

...............................................
Podpis oprávněné osoby

......................................................
Podpis oprávněné osoby

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník:
1. Magistrát města Jihlavy - inf.centrum, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
2. Obec Jezdovice, IČ: 426 34 628, Jezdovice 90, 589 01 Třešť
3. Internet
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