
Obecní úřad Lutín, okres olomouc
stavební úřad

olomoucká 131' 783 49 Lutín, telefon 585944286; fax 585944286

Č.;. sÚlss l793l20|l
Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková

V Lutíně dne 26.5.201I

RoZHoDNUTÍ

Stavebník Petr Niessner' nar. Í9.7 .1972 bytem Hněvotín 400 podal dne I4.4.20I1. žádost 'o .

vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o lydání stavebního povolení na stavbu

rozšíření stávajícího veřejného osvětlení na parc. č. 98718,1060,97613 v k.ú. Hněvotín

obecní úřad Lutín, stavební úřad usnesením ze dne 19.4.20I l pod č j '

SÚl792l20II,SÚ179312011, rozhodl v souladu s ustanovením $78 odst. 1 zákona č.18312006 Sb., o
územním plánování a stavebním řád, ve znění pozdějších předpisů(dále jen stavební zákon), podle $

140 zákona č.500/2004Sb., správní řád' ve zněnízák.č.41312005 Sb.(dále jerr správní řád) o spojerrí

územního a stavebního Íízeni.

I. výrok:

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úrřad příslušný podle $ $ 13 odst. 1, písm. g)

a 84 stavebního zákona posoudil Žádost podle $$ 79 odst. l a 90 stavebního zákona a na záklaďě
tohoto posouzení rozhodl podle $ 79 stavebního zákona o umístění stavby
rozšíření stávajícího veřejného osvětlení na parc. č. 98718,t060,97613 v k.ú. Hněvotín

II.qýrok:

obecní úřad Lutín, stavební úřad přezkoumal žádost o stavební povolení a připojené podklady
ve stavebnítnřizeni podle $ l l l odst. I a2 stavebrrího zákona ana základějeho výsledku rozhodl, že
stavba
rozšíření stávajícího veřejného osvětlení na parc. č. 98718,1060,976/3 v k.ú. Hněvotín

se podle $ 1 15 stavebního zákona

povoluje.

Uspořádání stavby bude následující:

Jedná se o nové kabelové vedení veřejného osvětlení Vedené po parc. č. 98718' 1060o

97613 v k.ú. Hněvotín vdélce 110 m. Osazeno bude pět stožárů vo - parkových ocelových o

výšce 3,5 m nad terénemo osazena sodíková svítidla.
Napájení Vo bude ze stávajícího rozvaděče PRvo-l v ulici ,,Za Školou". Prodloužení

bude provedeno ze stávajícího stožáru vo č. 9 do nově osazených stožárů č.12 _ 16.
Rozvody budou provedeny kabely AYKY-J 4x16, uloženými v kabelové ýze v chráničce

Kopoflex spolu se zemnícím drátem FeZn, kterým budou propojeny jednotlivé stožáry osvětlení.
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Pro umístění stavby se stanoví následující podmínky :

1. Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích v k.ú. Hněvotín tak, jak je zakresleno
ve třech situačních výkresu v měř. 1 : 500' jenž je nedílnou součástí projektové
dokumentace, doložené ke stavebnímu řízení.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentaceo která byla ověřena ve stavebním
řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu,
případně schválení při kontrolní prohlídce zápisem do stavebního deníku.

Před zahájením stavby zajistí stavelrník lytyčené prostorové polohy odborně způsobilou
osobou. Výsledky rytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem ( ověřený
lytyčovací výkres je dokladem ke kolaudačnímu souhlasu).

Pro povolení auživáni stavby se stanoví následující podrnínky:

4. Při provádění stavebních prací budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., o

obecných technic\ých požadavcích na výstavbu.

Při provádění stavby je nutno dodržovat požadavky fýkající se bezpečnosti práce a
technických zaÍízení stanovené zejména v nařízení vlády č. 59112006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a učinit
příslušná opatření pro ochranu zdraví aživota osob na staveništi.

Výstavba bude organizovaná tak, aby okolní plochy byly vystaveny co nejmenšímu ovlivnění
(práce emitující zvýšený hluk omezit na denní dobu, používat stroje v řádném technickém
stavu, před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich očistu, případně očistu veřejné
komunikace sloužící jako přístup na staveniště).

Při realizaci stavby dojde dotčení energetického zaÍízení v majetku ČEZ oist.ibuce, a.s.,

které je chráněno ochranným pásmem podle zák.č. 458/2000 Sb. energetický zákon
v platném znění nebo technickými normami , zejména CSN EN 50110-1. Stavebník musí
požád'at o souhlas s činností v ochranném pásmu. Dodrženy budou podmínky, které jsou
přitot'o., stanoviska čEz ni.tribuce, a.s. ze dne 25.3.20II pod č. 001033281293.

Při realizaci stavby dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zaÍízení NTL' bude
proto postupováno dle podmínek stanoviska RWE Distribuční služby s.r.o. Brno ze dne
2l.3.201I pod zn. 992/I1lI53' zejména:

- Za stavetlní činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu plynárenského znřízení.

- Při kažďé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí)
je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude
provedeno- r7tyčení plynárenského zaÍízení. Vytyčení provede příslušné regionální
centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením.
Bez lytyčení a přesného určení uložení plynárenského zaÍízení nesmí být stavební
činnosti zahájeny. Vytyčení p|yn. zaÍízení považujeme za zahájení stavební činnosti
v ochranném pásmu plynárenského ztřízení.

- Bude dodržena CSN 736005, cSN 733050' TPG 70204-tab. 8, zákon č. 458/2000 Slr. ve
znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zaÍízení je investor
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo



ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí,
zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a
motorových nářadí.
odkryté plynárenské zlÍízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti
řádně zabezpečeno proti poškození.
Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zaÍízení bude
provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném
pásmu plynárenského zzíízení a kontrola plynárenského zařizení. Kontrolu provede
příslušné regionální centrum na základě podané žádosti investora v předstihu 5 ti dní.
Plynárenské zaÍízení bude před zásypem výkopu řádně a podsypáno a obsypáno
těženým pískem, zhutněno a bude osazena ýstražná fólie žluté barvy vše v souladu -

s CSN EN 1200-1-4, TPG 7020I, TPG 70204.
Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a
nadzemní prvky plynárenského zaÍízení,
Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zaÍízení vč. Hlavních uzávěrů
plynu na odběrném plynovémzaÍízení udržovat stáIe přístupné a funkční po celou dobu
trvání stavební činnosti.
Případné zÍizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plyn. zaÍízení.
Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů je nutno zabezpečit
případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plyn.
zaÍízení.

9, odpady ze stavby budou likvidovány v souladu se zákonem č.185/2001 sb. o odpadech.
Doklady o odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané ke
kolaudačnímu souhlasu.

Při přípravě a provádění stavby budou splněny podmínky souhlasu dle ust. $ 7 odst. 3 zák.č.
334192 Sb. rydaného Magistrátem města Olomouceo odborem životního prostředí dne
31.3.2011 pod č.j. SMOVZPiS5/2465l20||/Př pro parc.č. 976/3 v k.ú. Hněvotín:
- Práce na uvedených zemědělských pozemcích bude probíhat v maximální možné míře

v době vegetačního klidu
- Stavbou nebudou dotčeny jiné zemědělské pozemky
- Doba záboru nepřekročí 1 rok, včetně uvedení pozemků do původního stavu, termín

zahájení prací bude upřesněn ve stavebním řízení
- Při vlastní práci je investor povinen respektovat zásady ochrany ZPF' vyplývající

z ustanovení $ 8 zákona o ochraně ZPF
- Síře manipulačního pruhu bude cca 1,5 m včetně výkopu, délka a hloubka uložení

kabelu nepřekročí parametry uvedené v technické zprávě
- Práce na pozemcích a vstup na ně bude v dostatečném předstihu projednán s vlastníky,

případně uživateli pozemků

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem na základě výběrovóho íízení, který při
jejím prováděnízabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Při provádění
stavby bude veden stavební deník.

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem Íermín zahájení stavlry, název a
sídlo stavebního podnikatele, ktery bude stavbu provádět; případné změny v těchto
skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.

Stavba bude dokončena do 31.10.2011.

Stavba může být užívána až po lydání kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen podat
žádost o vydání kolaudačního souhlasu $ 122 stavebního zákona na předepsaném formuláři.
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Náležitosti žádosti včetně podkladů stanoví $ 12 ryhl.č.52612006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Stavebníkzajistí' aby byly
před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními
předpisy.

15. Stavebník včas oznámí stavebnímu úřadu, kdy je možné na stavbě vykonat kontrolní
prohlídky a to v souladu s plánem kontrolních prohlídek, který byl přílohou žádosti o
stavební povolení.
Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby :

- zápěrečná kontrolní prohlídka k rydání kolaudačního souhlasu

16. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
,,STAVBA POVOLENA". který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní
moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlily, aby údaje na něm uvedené zůstaly
čitelné a ponechán na místě do doby započetí užívání stavby. U rozsáhlejší stavby se
staveniště označí přiměřenou tabulío na které bude uveden název stavbyo investor, dodavatel,
povolení a ukončení stavby.

Í7, Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými náiezy Před zahájením
stavby je třeba postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zátkona č.20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších novelizacío podle kterého je stavebník povinen písemně
ohlásit termín zahíjení zemních prací s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu
Akademie věa čR v Brně, Královopolská I47, Brno, a umožnit jemu nebo oprávněné
organizaci _ např. Archeologické centrum olomouc, IJ Hradiska 42/6, o|omouc, provést na
dotčeném Ílr;emí záchranný archeologický průzkum. Současně ust. $ 22 odst. I zákona o
památkové péči ukládá vlastníkovi (správci, uživateli) nemovitosti a organizaci realizující
archeologický výzkum povinnost uzavÍít dohoduo a to ještě před zahájením archeologického
výzkumu. nedojde-li k tomu, bude tak učiněno prostřednictvím přísl. krajského úřadu.
Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný krajský úřad.

o námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto : nebyly vzneseny

Odůvodnění :

Stavebník PetrNiessner,nar.19.7.1972bytemHněvotín400 podal dne 14.4'2011 žádosto
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o lydání stavebnílro povolerrí na stavbu
rozšíření stávajícího veřejnélro osvětlení na parc. č. 98718, 1060,97613 v k.ú. Hněvotín'

Vzhledem k tomu, že podmínky v uzemí jsou jednoznačné, rozhodl stavební úřad v souladu
sustanovení $ 78 odst. 1 stavebního zákona a podle s 140 správrrílro řádu usnesením ze dne
19'4.2011 pod čj. SUl792l2011',sUl793l20II o spojení úzernního Íízení a stavebního Íízení.

obecní úřad Lutín, stavební úřad opatřením ze dne 19'4.2011 ozrrárnil zahájení společrrého
územnílro a stavebnílro řízení všem známým účastníkůrn Íízení a dotčerrýrn orgánůrn a nařídil veřejné
ústrrí jednálii na 23.5.2011.

V průběhu Íizeni dále přezkoumal předloženou žádost o umístění stavby a stavební povolení
z hledisek uvedenýclr v $$ 79 odst' 1, 90 a l1l odst. 1 a 2 stavebního zákorra a posoudil shrornážděriá
závazná stanoviska a q'jádření. Připornínky a námitky rrebyly Vzneseny.

Umístění stavby vyhovuje požadavkům stavebního zákona a jeho prováděcích předpisťr,
především obecným požadavkům stanoveným lyhl.č. 50112006 Sb., o obecrrých požadavcích na
využívání uzemi, protože se jedná o rozšíření sítě Vo pro připravovanou zástavbu rodinnými
domy vobci Hněvotín Posouzením projektové dokumentace podle s 111 odst.l písm.a), b)

stavebního zákona stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace je úplná' přehledná a odpovídá
obecným technickým požadavkům na výstavbu obsaženým ve vyhl. č. 13711998 Sb., ve znění



pozdějších předpisů. Projektová dokumentace je zpracovaná oprávněnou osobou Ing. Radovanem
Hoškem autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby.

Stavební úřad se vřízeni zabýval i tou otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna
ochrana veřejných zájmivymezená v $ 160 odst. stavebního zákona a stanovil, že stavba může být
prováděna stavebním podnikatelem' který přijejí reallzacizabezpečí odborné vedení provádění stavby
stavb1vedoucím.

Stavebník prokázal právo na dotěených pozemcích stavět, a to smlouvami s vlastníky
dotčených pozemků v k.ú. Hněvotín. Tuto skutečnost stavební úřad ověřil v průbělru Íízení.

Stavební úřad se v rámci probíhajícího Íizení zabývaltéž otázkou vymezení okruhu účastníků
řízení ve smyslu $$ 85 a 109 stavebního zákona. Přitom dospěl kzávěru, že v daném případě toto
právrrí postavení přísluší :

Účastníci územního řizenidle $ 85 odst. 1 stavebního zákona''
a) žadatel - Petr Niessner' nar . 19 .7 '1972 býem Hněvotín 400
b) obec, na jejimžúzemi má být požadovaný záměr uskutečněn - obec Hněvotín , Hněvotín 47

Účastníci územního Íizenídle $ 85 odst. 2 stavebnílro zákona:
a) vlastnícipozemků či staveb, na kterých má být záměr uskutečněn:

obec Hněvotín, Hněvotín 47; I\onaNiessnerová, Hněvotín 400

b) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může
být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Mgr. Martin Pospíšil; Jana Pospíšilová; Drahomíra Dofková; Mgr. Danuše Dvořáková; Irrg. Pavel
raatrik Jiří Kuchynka; Ing. Kamil Čermák; Marie Čermáková; Jaroslav Brůžek; Ing. Jana
Brůžková; Ing' Radovan Psotka; Vojtěch Smyčka; Irena Smyčková; ZVHS Brno; RwE
Distribuění služby, s.r.o. Brno; obec Hněvotin;CEZ Distribuce, a.s. Děěín;

Účastníci stavebního řízení podle $ 109 stavebního zákona:
a) stavebrrík (žadate|) Petr Niessner, nar. 19 .7 '1972 bytem Hrrěvotín 400
b) vlastníci pozemku nebo staveb, na kterém mábý stavba prováděna:

obec Hněvotín, Hněvotín 47; Ilona Niessnerová, Hněvotín 400

c) vlastrríci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo navrhovanou
stavbou přímo dotčeno:
Mgr' Martin Pospíšil; Jana Pospíšilová; Drahomíra Dofková; Mgr. Danuše Dvořáková; Ing. Pavel
Kadlčík; Jiří Kúchynka; Ing' Kamil Čermák; Marie Čermáková; Jaroslav Brůžek; Ing' Jana
Brůžková; Ing. Radovan Psotka; Vojtěch Smyčka; Irena Smyčková; ZVHS Brno; RWE
Distribuční služby, s'r.o. Brno; obec Hněvotin;CEZ Distribuce, a.s' Děěín;

Stavební úřad dále dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto spojeného Íízení, (mimo ty' se kterými
bylo v tomto řízení jednáno), nejsou vlastníci či uživatelé okolních pozemků a staveb v sousedství.
Navrlrovaná a tírnto rozlrodnutím povolená stavba se jich svým charakterem a umístěním nedotkne.

Z předložených stanovisek :

- vyjádření CEZ Distribuce, a.s. Děčín ze dne 25.3.2011 pod zn.
k dotčení,

- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno ze dne21.3'2011 pod
k dotčení' ry'jádření ze dne 13'8.20l0,

001033281293 - dojde

zn.992ll1l153 - dojde

- stanoviska Magistrátu města olomouce, odboru životního prostředí ze dne24.3'2011 pod čj.
SMoVŽP/5 5 l23 05 l20l I N á, P o,

- souhlasu dle $ 1 zák.č.33411992 Sb. Magistrátu města C)lomouce odb. Životního prostředí ze
dne 31.3.2011 pod č j. SMoVZPl55l2465l201llPř,

- vyjádření obce Hněvotín ze dne 23.3.201l
a dalšího posouzení, dospěl stavební úřad k závěru, že uskutečrrěním stavby nebudou ohroženy veřejné
zájmy arri nepřirněřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků Ťizení.



Jelikož v průběhu spojeného územního a stavebního řizení stavební úřad neshledal důvody,
které by bránily povolení stavby, rozhodlzpůsobem uvedeným ve ýroku tohoto rozhodnutí.

Vzhledem k tomu' že v předmětném území je vydárr územni plán, doručuje se v územním
řízení toto rozhodnutí v souladu s $ 92 odst. 3 stavebního zákona úěastníkům řízení uvedeným v $

85 odst. 1 a dotčeným orgánům jednotlivě; úěastníkům řízení uvedeným v $ 85 odst. 2 stavebního
zákona se doruěuje veřejnou vyhláškou. Ve stavebnímřízení se doruěuje účastníkům řízení uvedeným
v $ 109 stavebního zákonatoto rozhodnutíjednotlivě.

Vzhledem k tomu, že rozdělovník pro obě Íízení je jeden, stavební úřad tímto specifikuje
okruh j ednotlilych Íizeni takto :

Učastníci územního řízení jsou uvedeni po pořad.číslem_ I,2,3.
Účastníci stavebního řízení jsou uvedeni pod pořad. Číslem - |, 2, 4 - 20.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí rnůže úěastník podat odvolání, a to ke Krajskérnu úřadu
olomouckého kraje se sídlem v olomouci, odboru strategického rozvoje kraje, podáním u zdejšího
stavebnílro úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí; prvním dnem lhůty je den následující
po dni doručení rozhodnutí. odvolání proti územrrímu rozhodnutí má odkladný účinek proti
stavebnímu povolení.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že je rozhodnutí qzvěšeno po dobu 15 drrů

způsobem v místě oblyklým. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
odvolání se podává s potřebným poětem stejnopisů tak, aby jederr stejnopis zůstal správnímu

orgánu akaždý úěastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný poěet stejnopisů,
vylrotovíje správní orgán na náklady účastníka.

Včas podané odvolání má odkladrrý účinek.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbyvá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci,

nebude stavba zahájena'
ověřená projektová dokumentace stavby a štítek ,,Stavba povolena" budou stavebníkovi

předány po rrabýí právní moci tohoto rozhodnutí.

Ing. Drahoslava ačáková
vedoucí staveb ílio Í

Doručí se :

ičastníciřízeni na doručenku :
žadatel -
1. Petr Niessner, Hněvotín 400
příslušná obec -
z. Obec Hněvotín, 783 47 Hněvotín 47(DS)



3. ostatní účastníci řízení veřejnou lyhláškou - lyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu
Lutín a Obecního úřadu Hněvotín + příloha

vlastníci dotčených pozemků -
4. Ilona Niessnerová, Hněvotín 400
vlastníci dotčených sousedních pozentků -
5. Mgr. Martin Pospíšil, Hněvotín 440
6. Jana Pospíšilová, Hněvotín 440
7. Drahomíra Dofková, Nedbalova 7/5, Olomouc, Topolany
8. Mgr. Danuše Dvořáková' U Rejdišté 3179/4, Kroměříž
9. Ing. Pavel Kadlčík' Trávník 93, Kroměříž,Trívník
10. Jiří Kuchynka, Vančurova 423/54, Bruntál
11. Ing. Kamil Cermák, Na trati |89l33, olomouco
12. Marie Cermáková, Na trati 189/33' Olomouc
13. Jaroslav Brůžek, Přichystalova 1041/50' olomouc,
14. Ing. Jana Brůžková, Přichystalova 104I/50, Olomouc
15. Ing. Radovan Psotka, adr. doručení Kmochova 9, Olomouc
16. Vojtěch Smyčka, adr. doručení Stavtelect s.r.o., Přerovská 444/70, Olomouc
17. Irena Smyčková, adr. doručení Stavtelect s.r.o., Přerovská 444170, olomouc
18. Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60/144, Brno (DS)
19. RwE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/Í, Brno (DS)
20. ČEZ Distribuce, a.s. Teplická874l8,Děčín

dotčené orgány na doručenku:
Magistrát města Olomouce, odborŽP, Hynaisova I0,779Il olomouc (DS)
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova t0,77911olomouc (DS)

Správní poplatek byl zaplacen podle zákonač,' 63412004 Sb., položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši
3000'- Kč dne 20.5'20lI.

Toto rozltodnutí je doručováno v souladu s ustanovením $ 92 odst. 3 stavebnílto zdkona veřejnou
vyltldškou' a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředníclt deskdclt obecníIn úřadu Lutín
a obecního úřadu Hněvotín. Poslední den l5ti denní lhůty, po kterou je rozhodnutí vyvěšeno na
úřední desce, je dnem doručení. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředníclt deskrÍclt,
považuje se zu den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost u)věšena nejpozději (s 20 stavebníIto
zákona).

Vyvěšeno dne : . .? 'T.: '?.: ? .q 1 1 Sejmuto dne : .

r':i

Žaaame obecní úřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu
stavebnímu úřadu.


