Městský úřad l.{ové Město na Moravě
odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí l 03,
592 3I Nové Město na Moravě

čj,,
Tel.:

E-mail:

Nové Město na Moravě Z4.7.2OI9

MUNMNM/411012018-48
566 598 401

pavel.mertlik@meu.nmnm.cz

ROZHODNUTI
vBŘBJNÁ vyrrlÁšre
Výroková část:
Odbor stavební a životníhoprostředí MěÚ Nové Město na Moravě, jako stavební Úřad příslušný podle §
13 odst. 1 písm. c) zákona č. 18312006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), ve společnémúzemním a stavebním řízení (dále
jen "společnéíízení")posorrdil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společnéhopovolenÍ,
kterou dne 26.3.2018 podal

MUDr. Petr Kalous, nar. 19.9.1971, Spělkov č.p.28, 59203 Sněžné,
kterého zastupují

Tradičníchalupy s.r.o:,IC27503372, Daňkovice č.p.27,592 03 Sněžné
(dálejen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

L

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č,50312006 Sb., o podrobnějšíúpravě
územníhorozhodování, územníhoopatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisŮ

schvaIuje stavební záměr
na stavby:

npvostavba rodinného domu s přípojkou elektro, vrty firo tepelné čerpadlo, vrtanou studnou s

výtlačnýmřadem, přípojkou splaškové kanalizace s domovní COY a přípojkou deŠt'ové
kanalizace do vsaku (dále jen "stavba"), na pozemcích parc. č, 48714 (trvalý travní porost) a parc.
č. 650/1 (ostatní plocha) v katastrálnímúzemí Spělkov.

stavba hlavní:

*

-

novostavba přízemního rodinného domu s obytným podkrovím, půdorysných rozměrů 6,0 x 19,1 m
& výškou v hiebeni 7,0 m, střecha se sklonem 45 " a zasíavěnéploše 151,0 m2
zemní kabelovou přípojkou elektro - CYKY 4Jx16 mmz, délky 90,0 m
přípojkou dešt'ovékanalizace PVC KG DN150 v délce 40,0 m do vsaku o rozměrech

mh

Stavby vedIejší:

-

Zyrty pro tepelné čerpadlo o hl. 80,0 m
vrtanou studnu o hI. 30,0 m s výtlačným řadem HDPE DN 25 - délky 21,0 m

domovní čistírnaodpadních vod typ - VARIOcomp

K

] ,2

x 2,4 xZ,5

C
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Stanoví podmínky pro umístěnístavby:
Stavba bude umístěna vsouladu sprojektovou dokumentací - výkresem: Situace celková a
koordinačnÍ" - C.02, v měřítku 1:500, která obsahuje výkres současnéhostavu územív měřítku

katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku a umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů
na okolÍ, vzdáleností od hranic sousedních pozemků parc. č. 40 _ 20,0 m, parc.č. 48 _.20,0 m,
parc.č, 496 -20,0 m

V zájnru dodlžení zásad ochrany zemědělského půdníhofondu je žadatel povinen provést na své
vlastní náklady skrývku svrchní vlstvy půdy, popřípadě i hlouběji uloženézťrrodnění schopné
zeminy na ploše, která bude trvale zastavěna, nebo j^inak zpevněna a postarat se o její hospodiárné
vytlžití. Skrývka bude provedena na ploše 302,0 m2, do hloubky 0,i0 m, to je cólŘem i1,z
-'.
Zemina bude využita k rekultivaci okolního pozemku po dokončení stavby (rozprostření po parcele
parc. č. 48114v k.ú. Spělkov), který bude i nadále vytlžívánjako zahrada (ust. § 9 odst. 4zákona).
VyužitípŮdy ze skrývky k zavážce,., terénním úpravám (terénnímodelace apod.) a jiným
nezemědělským účelůmje nepřípustn é. Žadatel odpovíclá za íádnéuskladnění zeminý ze skrývky-do
doby jejího využití.Během uskladnění zeminy nesmí docházet kjejímu znehodnocování. O
Činnostech sotrvisejících se skrývkou je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník), v němž se
uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnostivyužitízeminy.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval autorizovaný Ing. arch,
ČXa O+taZ, případné změny nesmí být p.ouód"ny bez předchozího povolení
stavebního úřadu.

František Maršálek,

Žadatel oznán-ú stavebnínu úřadu termín zahájení stavby.
Žadatel oznánlí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) založenístavby

b) hrubá stavba
Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Stavba bude prováděna dodavatelsky, provádění stavby bude sledovat stavební dozor investora a
bude oznámeno stavebnímu úřadu po výběru dodavatele a stavebního dozoru.

Před zahájením prací budou vytyčena veškerá podzemní vedení, nesmí dojít kjejích poškození.
Budou splněny podmínky správců těchto vedení. V místě stavby se nachází podzemní vedení NN,
nadzemní vedení NN. Nr,rtno dodržet ochranné pásmo l m gd podzemního vedení NN. Trasa vedení
bude zakreslena do veškerých pare prováděcí projektové dokumeníace a bude provedeno jeho
vyznaČenídobře viditelným způsobem vterénu, Jedná se zejména o místa kíížení
či souběhu trasy
vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracujícína

staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. Objednání vytýčenídistribučnísítě
v terénu bude min. 14 dní před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení a
nadzemního vedení VN. Veškerá stavební činnost v OP podzemního vedení NN a nadzemního

vedení VN bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě, která
stanoví bezpečnostníopatření pro práce v OP příslušnéhorozvodného zařízení. V ochranném pásmu
íěchto zaíízenímusí být prováděny činnosti tak. aby nebyla ohrožena jejich spolehlivost a
bezpeČnost a ohrožen život a zdraví či majetek osob. Dále nesmí být znemožněn nebo podstatně
znesnadněn přístup k těmto zařízením. V případě, že nebude možnétrasrr kabelu bezpečně určit, je
investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu sond podle pokynů zaměstnanců
ECR. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelů bude prováděno výhradně klasickým
ruČnímnářadím bez použitíjakýchkoli mechanismťt s nejvyššíopatrností. Obnažený kabel bude
vhodně zabezpečen podle pokynů pracovníků,ECR, aby nedošlo kjeho poškození. Výkopové práce
v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných
bodŮ a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jirrak ohrožen plovoz eL, zařízenía bezpečnost osob.

VeŠkerépráce s mechanizací, jejícllžčásti se za provozu mohou přiblížit k vodičůmv op
nadzemního vedení 22 kY je nutno provádět ze beznapět'ového stavu vedení a vypnutí bude
objednáno nejméně 25 kalendářních dnů přeclen. Budou doclržena platná ustanovení ČSN EN
50 1l0-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení. Bude přizván
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zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů předzáhozem výkopu. O kontrole bude proveden
zápis do stavebního deníku.
1.

Při provádění vedlejší stavby
Správa toků - povodí Dyj e,

č

ČOV budou

dodrženy podmínky a požadavky

j. LCR9 52lO04I1

1 1201

8, ze dne 26. I

1

.zaft .

z vyjádíení LČR, s.p.

-

Výustní objekt bude realizován dle předložené projektové dokumentace.
2. Správce toku bude informován o termínu zahájení stavby a bude píizvánke kontrole dokončení
1.

výstního objektu před kolaudací stavby.

3, Prováděním stavebních prací nesmí dojít ke znečištěnípovrchových a podzemních vod ani ke

zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.

4. Výustní objekt kanalizace bude opevněn a stabilizován kamennou rovnaninou (kámen hmotnosti
nad 80 kg), opřenou o patku z kamenné rovnaniny o hmotnosti jednotlivého kamene 200-500 kg
zapuŠtěnou min. 0,6 m pod dnem koryta, rovnanina bude výustní rourou přespárována, rovina bude
ve sklonu stávajícíhoběhu a bude na něj plynule nayazoyat. Šířkaopevnění bude min. 0,7 m na
kaŽdou stranu od výustní roury. Výustní roura bude přesahovat líc rovnaniny max. o 10 cm a bude
seříznuta ve sklonu stávajícího břehu.
5. Používanémeclranizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována

preventivní opatření kzabránění případným úpadkům či únikůmropných látek. Během výstavby
musí být vyloučena možnost únikůcementových látek do vodnítro toku.

6. Při realizaci stavby nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na
bÍezích,musí být zabezpečeny, aby při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejiclr splavování
do koryta vodního toku.
7, Nová stavba bude majetkem investora a
8.

tenji bude udržovat v řádném technickém stavu.

Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska městského úřadu Nové Město na Moravě, místě
přísluŠnéhovodoprávního úřadu, čj. MUNMNMI2986712018-8, ze dne L5.Z.2OI9, pro vedlejší
stavbu - domovní čistírnaodpadních vod typ VARIOcomp K a splaškovékanalizace.
1. Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace, případnézmény spadající do
kompetence vodoprávního úřadu, nesmí být provedeny bezjeho souhlasu.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, d. osobou oprávněnou kprovádění stavebních
nebo montáŽních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů (podle ust. § 2 odst. 2
písm. b) stavebního zákona).

9.

Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska městského úřadu Nové Město na Moravě, čj.
MUNMNM/4652/20|9-10, ze dne 5.12.2018, místně příslušnéhovodoprávního úřadu ke stavbě
vedlejší- vrty pro tepelné čerpadlo.

l. Stavba bude provedena podle ověřené a schválené projektové dokumentace, případné změny
spadajícído kompetence vodoprávního úřadu, nesmí být provedeny bezjeho souhlasu.

2. Y rámci stavby bude provedena souvislá injektáž mezlkružívrtu cemento-bentonitovou směsí
nebo jiným vhodným nepropustným materiálem (optimálně speciální mrazuvzdornou směsí) v celé
délce vrtného profilu bez ohledu na hydrogeologické podmínky,
3. Realizací vrtŮ pro tepelné čerpadlo a jejich provozem nesmí být negativně ovlivněny zdroje
podzemní vody v okolí vrtů.
4. Během vrtných prací bude prováděn geologický dozor nejbližšíchjínracíchobjektů (na základní
posouzení hydrogeologa).
5. Po ukončení vrtných prací budou předloženy atesty a prohlášení o shodě poLržitých materiálů a
doklad o tlakové zkoušce kolektoru.
q

l0. Před

realizací vodovodní přípojky budou všichni majitelé nemovitostí, kíeří užívajíkomunikaci
seznámeni s omezeným plovozem píi realizaci přípojky. Navrtání odbočky z hlavního řadu a
montáŽ teleskopické zemní sollpmvy provede odborná firma po dohodě s majitelem vodovodu.
Vodovodní přípojka bude napojena na vodovodní řad PVC l00, který je umístěn na pozemku parc.
č. 43, Za hlavním uzávěrem na pozemku parc. 48 bude umístěna vodoměrná šachta s vodoměrem.
Z této vodoměrné šachty bude dále pokračovat vodovodní přípojka k RD. Vodotěsná vodoměrná
Šachta bude provedena o rnin. rozm. 0,8 x I,2 m, nebo průměru min. 1,0 m. Vodoměr dodá obec a
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montáŽ provede zástupce provozovatele. Před zásypem výkopu bude provedena kontrola správnosti
napojení a těsnosti potrubí a odsouhlasena zástupcem obce a vyhotoven protokol.
11.

Budou dodrženy podmínky stanoviska Obvodního Báňského úřadu pro územíKrajů Libereckého a
Vysočina, č j. SBS 1941312017, ze dne 9.6.2017 , pro stavbu vedlejší - 2 vrty pro tepelné čerpadlo a
č j. SBS 1219312019, ze dne 12.4.2019 pro stavbu vedlejší -vrtanou studnu.
1. Vrtné práce smí provádět fyzickánebo právnická osoba vlastnící k této činnosti oprávnění vydané
orgány státní báňské správy.

2. Při provádění vrtných prací musí být dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č, 239ll998 Sb., o
bezpeČnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního

plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích (dále jen

vyhláška č. 23911998 Sb.").
3. Na vrtbě musí být k dispozici příslušná projektová a provozní dokumentace
4. Případné trhací práce musí být povoleny OBÚ se sídlem v Liberci
,,

5. Vpřípadě vzniku mimořádné události musí být postupováno podle ustanovení § 18 vyhlášky č.

239ll998 Sb.

6. Zahájení, přerušení a ukončení vrtných prací musí být ohlášeno na OBÚ se sídlem v Liberci ve
smYslu vyhláŠky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívánívýhractních ložisek o povolování a

ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění

pozdějších předpisů.
12.

Budou dodrŽeny podmínky závazného stanoviska městského úřadu Nové Město na Moravě, odboru
stavebního a životníhoprostředí, čj. MUNMNM|2986512018-6, ze dne 13.2.2019, jako místě
přísluŠnéhovodoprávního úřadu, ke stavbě vedlejší -vrtaná studna a výtlačný řad k objektu RD.

1. Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace, případnézměny spadající do
kompetence vodoprávního úřadu, nesmí být provedeny bezjeho souhlasu.

2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou k provádění stavebních
nebo ntontážních pracíjako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů (podle ustanovení 2
§
odst. 2 písm. b) stavebního zákona).
3. Odběr podzemních vod z vrtané studny nesmí překročit limity uvedené v rozhodnutí MěÚ Nové
Město na Moravě, oclboru stavebního a životního prostředí.

l3. S odpadem vznikajícímpři stavební činnosti bude nakládáno v souladu se zákonem č. l85/2001 sb.,
o odpadech, v platném znění. Doklad o zákonné likvidaci odpadu bude doložen k závěrečné
kontrolní prohlídce stavby, Výkopová zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební
Činnosti nejsou odpadem, pokud vlastník ptokáže, že budou použity v přirozeném stavu v místě
stavby a jejich použitíneohrozí nebo nepoškodí životníprostředí. V ostatních případech jsou tyto

zeminy a přírodní materiály odpadem a je nutné s nimi v tomto smyslu nakládat.
14. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických požaclavcích
na výstavbu, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technickýchzaíízenístaveb
a na ně navazující ustanovení pl'íslušnýchtechnických norem a předpisů na stavbu se vztahujících.
15. Při provádění stavby je nutrro dodržovat předpisy týkajícíse bezpečnosti a ochrany zdrayí při práci
zejména příslušná ustanovení zákona č. 30912006 Sb., tj. zákona o zajištění dalších podmínek
bezpeČnosti a ochrany zdrayí při práci a jeho prováděcího předpisu, tj. naíízenívlády č. 59112006
Sb.. o bližšíchminimálních požaclavcíchnabezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Učastníci í,ízení,naněžse vztahuje rozhodnr4!í spr,ávního orgánu:
MUDr. Petr Kalous, Spělkov č.p. 28, 592 03 Sněžné
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odůvodnění:
Dne 26,3,2018 Podal Žadatel Žádost o vydání společnéhopovolení. Uvedeným
dnem bylo zahájeno
společnéřízení - veřejnou vyhláškou.
Žádost nebYla Úplnáa nebyla doložena všemi podklady azávaznými
stanovisky potřebnÝmi oro
.PlotoŽe
jejířádné PosouzenÍ, bylžadateldne 201B vyzvántaopmcnižádosti
ařízení,bylopr".,,Í"ÍJ.'Žiláil;i;
doplněna dne 25.1.2019 a 15.6.2019.

Stavební Úřad oznámil zahájení

společnéhořízeníznámým účastnftůmřízení a dotčeným orgánům.
SouČasně nařídil veřejné Ústníjednání spojené s ohledáním na místě stavby,
ojehož výsledku byl sepsán

protokol ze dne I7.5.2019.

Stavební Úřad Přezkoumal PředloŽenou žádost, projednal ji s účastnftyřízení
adotčenými orgány a zjistil,
Že jejím uskuteČněnímnebo rržívánímnejsorr ohroženy zájmy chráněné
stavebním'zákoněm"přeápisy
vYdanými k jeho Provedení a zvláŠtnímipředpisy. Umístěnístávby není v
souladu se schválenou územně

Plánovací dokumentací obce Spělkov, ale obec Spělkov vydala souhlasné stanovisko a záměr tak
vYhovuje obecným PoŽadavkŮm na vylžíváníúzemí.Projekiová dokumentace
stavby splňuje obecné
PoŽadavkY na výstavbu. Stavební Úřad v prŮběhu řízení nLshledal důvody, které bylinak dále bránily

povolení záměru.

stanoviska sdělili:

-

Sdělení odboru stavebního aŽp weÚ Nové Město na Moravě
2,4,2019, závazné stanovisko čj. MUNMNW465212018-10,
odnětí půdy ze ZPF č,j. MUNMNM/l71II/2O17/xem-Žptzpp,

čj. MUNMNM:134289]2OI9/4, ze dne
zé dne 5.t2.20l8, souhlas k trvalému
ze dne 6.2.2018 asouhlas k trvalému
odnětí PŮdY ze ZPF
29861(2}18/t<emp-ŽYtZVFlzměna,
ze
dne 19,12.2018, závazné stanovisko
Š.j.
Čj, 460Sl2018/Kem-ŽF/oYZ., Ze dne Z1.iOt8, závazné stanovisko orgánu územního plánování
čj.
MUNMNM/3968/2018-1, ze dne 17.4.2018, rozhodnutí o nakládání spodzemními
vodami vodoPrávního úřadu čj. MUNMNMl4655l20t8-12, ze dne 8.1.2019, roihodnutí
- knakládání
s vodami - vypouŠtění Ž DČoV - vodoprávnfto úřadu čj.
MUNMNM/4656]2)I8-I2, ze dne
l7.I.20l9, závazné stanovisko - vrtaná_sJudria a výtlačný řad kRD vodoprávního úřadu
čj.
MUNMNM/29865/20L8-6, ze dne I3.2.20I9, závazné sánovisko ke- stavbě
domovní čistírna
odpadních vod a splaŠkovékanalizace - vodoprávního úřadu čj. MUNMNM/2}861]2018-8,
ze dne
l5.2.20l9. Stanovisko Obecního Úřadu SpěIkov, jako silničníhosprávního úřadu,ze
dne 4.2.2019.

Z hlediska ochrany__veřejného zdraví vydala závazné stanovisko rHš xra.le Vysočina _óp
úá""^a
Sázavou, Čj.KHSV/28152l2011lZWHOKlPro, ze dne 11.12.2017. ŽuJÁv
chráněné zhlediska
ochranY Přírody jsou oŠetřeny závaznými stanovisky Správy CHKO ži
Žta, naa sazauou, e;.
02213/Zv/11, ze dne 19.6-2017 pro vrty a tepelné čerpadlo, 8,.i. oto+ttžy/2}18
z. dne 30.8.2018,
Pro novostaVbu RD a č.j. 03496/ZY/18, ze dne 22.10.2018 pro stavbu vrtané studny u očov, ue"Ň
nakládání s odPadními vodami. Stanovisko obvodního Báň;ťéhoúl,adu pro
územíLajůLibereckého
a VYsoČina, z hlediska ochrany hornické činnosti, s vrty nad 30,0 m 3;. sns
u%2O19, ze dne
12,4.2019. Jiné zájmy chráněné zvláštními předpisy,r"lro,, žádostídoičerry.
žiaát"l dále doložil

vYjádření sPrávcri a vlastníkŮ technické infrastruktury, které by se mohly v
daném prostoru nacházet,

Stavební Úř{ zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek
dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštnínri předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Při vYmezování okluhu

ÚČastníkŮ řízení stavební úřad dospěl Ř závěru, že právo postavení
účastnfta
stavebnítro řízenív daném Případě přísluší(vedle žadatele a Óuce;, také
vlastníkům sbusedních pozemků
a staveb a to Parc. Č,40,48, 50, 487/2, vše v k.ú. Spělkov. Vlaitníci
dalších, vzdálenějších pozemků
a

stavbami vzhledém k jejich charakteru a rozsahu vé svých právech
i']_111 i9ši:j
_b,it_umísťovanými
doteenl.
UČastníkem
řízeníjsou dále vlastníci qsprávci technické a dopravní infrastruktury.

Prdektová dokumentace stavby splřluje obecné technické požaclavky na stavby
a poclmínky územního
rozhodnutí o umístěnístavby.
Stavební Úřad rozhodl,
výroku uvedených.

jakje

uvedeno ve výroku rozhodnutí, za pottžítíltstanovení právních předpisů
ve

č.i.
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Účastníci íízení- dalšídotěené osoby:
Obec Spělkov, E.ON, Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., majiteté pozemků parc.
č.40, parc. č.48, parc. č. 50, parc. č.48712, vše v k.ú. Spělkov

Vypořádání

-

s návrhy a námitkami účastnftů:
Účastníci uplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti

-

;

Připomínky veřejnosti nebyli.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků
k podkladům rozhodnutí:
Účastnícise k podkladům rozhodnutí vyjádřili.

-

poučeníúčastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru ÚP a stavebního řádu
krajského úřadu kraje vysočina v Jihlavě podáním u zdejšíhosprávního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby kažďý účastníkdostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastnftpotřebný počet stejnopisů, vyhoóví je
správní orgán na náklady účastnfta.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejšíustanovení.
Odvolání jen proti odůvodněnírozhodnutí je nepřípustné.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákonaplatnost 2 roky. Stavba nesmí být zabájena,
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing.Lenka

Jamborová

vedoucí odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
SouČasně Úřad pro vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícídálkový
Přístup podle § 25 odst. 2 zákona č, 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno dne:

J4 Y

/-0

lq

Razítko, podpis orgánu, který potvlzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

