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Salaš – studna na parc. č. 672 

 

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti 
 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního 
úřadu a životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle 
ustanovení § 104 odst. 2 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 11 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako speciální 
stavební úřad pro vodní díla dle ustanovení § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) dle § 25 odst. 1 a 2 a § 32 odst. 3 správního 
řádu oznamuje možnost převzetí písemnosti 
 
Usnesení o zastavení řízení  
 
na pozemku pozemková parcela číslo 672 v katastrálním území Salaš u Velehradu, které bylo vydáno 
vodoprávním úřadem pod č.j. MUUH-SŽP/75980/2022/PešM ze dne 27.01.2023. Vlastník pozemku 
pozemková parcela č. 673/1 je jako soused účastníkem správního řízení ve výše uvedené věci.  
 
Oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou vlastníkovi pozemku pozemková parcela číslo 673/1 v 
katastrálním území Salaš u Velehradu, případně jeho právnímu zástupci ve věci vlastnictví předmětného 
pozemku. V katastru nemovitostí je v současné době jako vlastník uveden pan  
 
Josef Panáček, Salaš č. p. 136, 687 06 Velehrad 
 
Písemnost je možné převzít na vodoprávním úřadě na adrese Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště 
v úředních dnech (pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.). 
Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště a 
obecního úřadu Salaš a bude zveřejněna také dálkovým přístupem. Patnáctý den po vyvěšení se považuje 
písemnost za doručenou.  
 
 
 
 
 
 
Ing. Marcela Pešáková 
referentka vodoprávního úřadu 
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Obdrží: 
Obecní úřad Salaš, Salaš č. p. 85, 687 06 Velehrad, DS: OVM, sbeass3  
Městský úřad Uherské Hradiště, právní odbor 
 
S žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15-ti dnů a vrácení potvrzeného oznámení zpět: 
Městský úřad Uherské Hradiště, právní odbor, a Obecní úřad Salaš. 
 
 
Vyvěšeno dne:     Sejmuto dne: 
 
 
 
 
Razítko a podpis:    Razítko a podpis: 
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