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Odbor životního prostředí a zemědělství 
pracoviště Politických obětí 2478, Místek  
 
Váš dopis značka:       
Ze dne:        
Číslo jednací: MMFM  20859/2020 
Spisová značka: MMFM_S  1944/2020/OŽPaZ/Syk 
Vyřizuje:  Ing. Barbora Sýkorová 
Telefon:  558 609 546 
E-mail:  sykorova.barbora@frydekmistek.cz 
Datum:  04.02.2020 
 

 
OZNÁMENÍ 

VEŘEJNÁ   VYHLÁŠKA 

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně 
příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný správní úřad podle ust. § 11 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že níže uvedené 
písemnosti vydané správním orgánem v rámci společného územního a stavebního řízení pro 
povolení vodního díla (studna a napojení ke studni) dle ust. § 94p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů  a ust. § 15 odst. 6 vodního 
zákona včetně povolení k nakládání s podzemními vodami dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. 
vodního zákona na pozemku parc. č. 312/4 v k. ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná, tj. 
 
č.j.: MMFM 20830/2020 ze dne 04.02.2020 
− ustanovení opatrovníka 
 
č.j.: MMFM 16768/2020 ze dne 04.02.2020 
− oznámení o zahájení řízení ve společném územním a stavebním řízení včetně  nakládání 

s podzemními vodami, 
 
adresované:  
 
neznámému právnímu nabyvateli pozemku 2572/2 v k. ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná, 
kraj Moravskoslezský, 

 
jsou uloženy k převzetí na Magistrátu města Frýdku-Místku, Politických obětí 2478, 
738 01 Frýdek-Místek, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního 
hospodářství, v kanceláři č. 424, u Ing. Barbory Sýkorové. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Barbora Sýkorová 
referentka vodního hospodářství 

      
      
Dle rozdělovníku 
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___________________________________________________________________________ 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno na místě k tomu určenému po dobu 15 dnů, po sejmutí 
veřejné vyhlášky žádáme o její okamžité vrácení na Magistrát města Frýdku-Místku, odbor 
životního prostředí a zemědělství, Politických obětí 2478, 738 01 Frýdek-Místek. 

___________________________________________________________________________ 

 

Vyvěšeno dne:                                   Sejmuto dne:                                        Podpis a razítko:  
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
Magistrát města Frýdku-Místku, právní odbor, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek (veřejná 
vyhláška k vyvěšení) 
obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo (veřejná vyhláška k vyvěšení) 
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