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obecní úřad Lutíno okres olomouc
stavební úřad

o|omoucká 131' 783 49 Lutín' teleforr 585944286: fax 585944286
c.j. su/162t1678t20r2
Vyřizuje : Ing. Drahos|ava Mačáková
e-mai I : dmacakova. ou@,lutin, cz

ROZHODNUTI
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Žaďatel Milan Vrbík, nar. 18.9.1958 a Ivona Vrbíková, nar. 13.7.1964 otsa bytem Hněvotín 148
podala dne 20.7.2012 Žádost o vydání územnílro rozlrodrrr"rtí o umístění stavby a Žádost o stavební
povoleIrí tta stavbu

stavby a voliéry pro chov ptactva na parc.č. 146,466ll, st. 159 v k.ú. Hněvotín

obecní úřad Lutín, stavební Úrřad usnesením ze dne 30'].2012 pod čj' SÚ/16181161912012
rozlrodl v souladu s ustanovetrím $ 78 odst. 1 zákona č'18312006 Sb., o úzernním pláriování a

stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), podle $ 140 zákona
č'50012004 Sb', správní řád, ve znění zák.č. 41312005 Sb.(dále jen správní řád) o spojení územního a
stavebního iízení.

I. výrok:

obecní úřad LLrtín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ l3 odst. 1, písrrr. g) a
84 stavebního zákona posoudil žádost podle $$ 79 odst' 1 a 90 stavebního zákona a l]a základě tohoto
posouzení rozliodl podle $ 79 stavebrrílro zákona o umístění stavby

stavby a voliéry pro chov ptactva na parc.č. 146,166ll, st. 159 v k.ú. Hněvotín

II.výrok:

obecní Írřad Lutírr, stavební ťrřad přezkoLrrnal Žádost o stavební povolení a připojené podklady
ve stavebnítnÍízení podle $ 111 odst. 1 a 2 stavebrrího zákona anazákladějeho výsledku rozhodl. Že

stavba

stavby a voliéry pro chov ptactva na parc.č. 146,466l|, st. 159 v k.ú. Hněvotín

7-*J*Lutíně dne
Iei!re':u,i1 '::!

i ol;'r*-" :'i:;r' ' rr

24'."1

tiltu
,tsld

,tu

/Ut

,ň'?.J .

/,v .^!
!

;í, ..J

l řjji,}'i]
i

98,
,rr/r,

se podle $ l 15 stavebnílro zákona

povoluje.



Uspořádání stavby bude následující:

Na pozemcích parc.č. 146,466ll, st. 159 v k.ú. Hněvotín je navržen objekt sestávající
z kolárny, sklepu, kotce pro psa a tří voliér pro zájmový chov ptactva. objekt je přízemní,
částečně podsk|epený, o zastavěné ploše 92,64m2. Umístění objektu je navržóno na hranici
se sousedními pozemky parc.č. st. 158, 145 v k.ú. HněvotÍn. Střecha je pultová, výška
hřebena nad nejnižším místem upraveného terénu dvora je 4,35 m' na parc.č. 146, 466llv k.ú.
Hněvotín je výška střechy 2,5 m. Vstup na pozemky je stávající. Dešt'ové vody budou svedeny
do dešt'ové kanalizace, napojení nn z rozvodu v rodinném domě.

Znložení objektu na základových pasech a patkách z prostého betonu a kamene.
Obvodové zdivo z plných pá|ených cihel. Strop je tvořen váIcovanými profily I l20 a deskovým
záklopem. Podhledy tvoří desky Cetris. Krov je z z dřevěných a ocelových profilů. střešní
krytina je tvořena vlni{ými tabulemi a šablonami Cembrit, tlrátosklem a komůrkovými
polykarbonátovými deskami. okapy a svody z pozinkovaného plechu. Příčky z ocelové
konstrukce s výplní deskami Cetris, nebo drátěným pletivem. Podlahy budou tvořeny dřevěnými
deskami, betonovou dlažbou a betonovou mazaninou.

Pro r-rmístění stavby se stanoví rrásledující podrnínky', :

1. Stavba bude přízemní, částečně podsklepený, o zastavěné ploše 92,64 m2 t]místěni
objektu bude na hranici se sousedními pozemky parc.č. st. 158, 145 v k.ú. Hněvotín.
Střecha je pultová, výška hřebena nad nejnižším místem upraveného terénu dvora je 4,35
m' na parc.č. 146, 466llv k.ú. Hněvotín je výška střechy 2,5 m. Dešt'ové vodY buclou
svedeny do dešťové kanalizace' napojení nn z rozvodu v rodinném tlomě.

Pro povolerrí attžívání stavby se stanoví následu1ící podmínky

2. Stavba bude provedena pod|e projektové dokumentace, vypracované Ing. Jiřím Bajgarem
autorizovaným technikem pro pozemní stavby, 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. Pro.iektová dokumentace
bude po nabytí právní moci ověřená zaslána žadateli a obecnÍmu úřadu Hněvotín.

3. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčené prostorové polohy odborně způsobilou
osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem ( ověřený
vytyčovací výkres je dokladem k závěrečné kontrolní prohlídce).

4. Při provádění stavebních prací butlou dotlržena ustanovení vyhláŠky č. 268/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích na výstavbu.

5. Při provádění stavby je nutno dodržovat požadavky týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, dbát na bezpečnost a ochranu zd,raví při práci na staveništích a učinit
příslušná opatření pro ochranu zdraví aživota osob na staveništi.

6. Výstavba bude organizovaná tak, aby okolní plochy by|y 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 komunikace
sloužící jako přístup na staveniště)'



8.

7. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem určeným na základě výtlěrového řízení,
kteý při jejím provádéní zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Při
provádění stavby bude veden stavební deník.

Při přípravě a provádění stavby budou splněny podmínky zipazného stanoviska
Magistrátu města olomouce, odboru životního prostředí ze dne 29.5.2012 pod č.j.
SMOL/082 598 12012 I OZP I OH/II oz:
- Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o

odpadech a o změněn některych dalšÍch zákonů' ve znění pozdějších předpisů a
prováděcími předpisy rydanými na jeho základě.

- Chovatel ptactva zajistí pravidelné odk]ízení a |ikvidaci odpadů (ptačího trusu), aby
nedocházelo k jejich hromadění a obtěžování okolí zápachem.

- Doklady o odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané
k žádosti o užívání stavbv.

K závěrečné kontrolní p.ot ua". bude dále doloženo:
- Doklad prokazující dosaženou požární odolnost konstrukce chráněné podhladem

CETRIS' doklad o montáži
- doklad o provozuschopnosti hasicího přístroje
- ověřený lytyčovací výkres stavby
- geometrický plán hotové stavby

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a jméno
stavebního podnikatele; případné změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně
stavebnímu úřadu.

11. Stavba bude dokončena do 3l.12.2014.

12. Stavetlník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr zzpočít s užíváním stavby nejméně
30 dnů předem dle $ 120 stavebního zákona. Oznámení bude podáno na předepsaném
formuláři (příloha č. 4 k ryh|ášce č. 52612006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu) s přiloženými doklady uvedenými v tomto
formuláři.

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

- závěrečná kontrolní proh|ídka kvydání souhlasu s užíváním stavby.

14. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek

''STAVBA PovoLENA". který obdrží stavebník, jakmi|e toto rozhodnutí nabude právní
moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy' aby údaje na něm uvedené 

'ů.tulyčitelné a ponechán na místě do doby započetí užívání stavby. U rozsáhlejší stavby se
staveniště označí přiměřenou tabulí, na které bude uveden název stavby, investor, dodavatel,
povolení a ukončení stavby.

15. Před zahájením stavby je třeba postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona
č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších novelizací, podle kterého je
stavebník v případě, že se jedná o území s archeologickými ná|ezy, povinen oznámit
Archeologickému ústavu Akademie věd CR v Brně, Královopo|ská l47, Brno, svůj záměr
realizovat stavtlu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci - např. Archeologické centrum
Olomouc, U Hradiska 4216, olomouc, provést na dotčeném území záchranný archeologický
průzkum. Současně ust. $ 22 odst. 1 zákona o památkové péči ukládá vlastníkovi (správci,
uživateli) nemovitosti a organizaci realizující archeologický výzkum povinnost uzavřít
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dohodu, a to ještě před zahájením archeologického výzkumu. nedojde-li k tomu, bude tak
učiněno prostřednictvím přísl. krajského úřadu.

o námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto

nebyly vznesen))

odůvodnění :

Žadatelé Milan Vrbík, nar. 1B'9.195B a Ivona Vrbíková' tlar. 13'1'1964 oba bytem Hněvotín 148
podala dne 20.1'2012 žádost o vydání Útzemního rozhodnutí o umístěrrí stavby a Žádost o stavební
povolenínastavbu stavbyavolréryprochovptactvaIlaparc.č. 146,466l1,st' l59vk.ú.Hrrěvotín.

Stavební úřad vzliledem k tomu, že podmínk1, v Úrzemí jsoLr jednoznačné, rozhodl na základě
žádosti stavebníkťr, vsouladu sustanovení $ 78 odst. l stavebního zákona a podle $ 140 správního
řádu usnesením poznamenaném do spisu ze dne 30'1'2012 pod č'j' sÚl16181161912012 o spojení
územního Íizení a stavebnílio Íízení.

Stavební úřad obecního ťrřadu Lutín opati'ením ze dne 31.1 .2012 oznánil zahájení
společnélro územního a stavebr-rího řízení všern známýrn účastníkůrn řízerrí a dotčeným orgánům a
nařídil veřejrré ústrií jedrrání r-ra porrdělí dne 1'9.2012, ze kterélio byl sepsaný protokol.

Veřejnost na veřejném ústním jednání nebyla přítomrra. Stavebník prokázal, že byla splněna
povinnost ustanovení $ 87 odst. 2 stavebrrího zákona, ze kterélro vyplývá, Že žadatel o vydání
územního rozlrodnutí na umístění stavby musí zajistit. aby iriformace o jeho záměru a o tom, Že podal
žádost o lydání územního rozhodnutí byla bezoclkladně poté' co bylo nařízeno veřejné jednání,
vyvěšena na vlrodném veřejně přístuprrém rnístě na pozemku, na němž se má záměr uskutečnit ato aŽ
do doby veřejného ústnílro jednání.

V prťrběhu řízení stavebrrí úřad přezkor-rnral předloŽenou žádost o unrístění stavby a stavební
povolení zhledisek uvederrých v $$ 79 odst. l,90 a l11 odst. 1 a 2 stavebního zákona, projednalji
s účastníky Íízení a s dotčenýmr orgány a posoLrdil shrorr-rážděná závazná stanoviska a vy.jádření.
V prťrběhu řízerrí nebyly připonrínky veřejrrosti. Umístění stavby je v soLrladu se souborem změn č' II
územnílro plánu obce Hněvotín, schváleného usnesením zastupitelstva obce Hněvotín dne 9.5.2008'
jehož závazrrá část byla vydarrá obecně závaznou vyhláŠkoLr obce Hrrěvotíll č' 2l200B. Předmětné
pozemky jsou součástí rrávrlrové plochy '.Bv" bydlerlí venkovskélio charal<teru, které je určerro p[o
individuální bydlení s odpovídajícím zázemínr iržitkových zalrrad a moŽností chovu domácího
zviÍectva pro vlastní potřebu. Urnístění stavby vyhovuje požadavkůrn stavebnílro zákona a -jeho
prováděcích předpisů, především obecnýrn požadavkůrn stanoveným vylrl.č. 50112006 Sb'.
o obecných požadavcíclr navyuŽíváníÚzetní, ve zněnípozdějších předpisťr, týkající se umístění staveb
rodinrrýclr domů, mimo ustatlovení $ ?l odst.6) vyhlášky, ze kterého byla povolena výjimka
rozhodnutíln ze dne 4.9.2012 pod č.j' sÚlB611133l2O12. které nabylo právrrí moci dne 3.10'2012.
Stavební úřad se zabýval vyjádřerrím odborLr koncepce a rozvoje Magistrátu něsta olomouce
kprojednávané stavbě. Při svém rozhodování vycházel ze situace na nrístě sanrém. Stavby jsoLr
navrhovány v zázemí stávající řadové zástavby staršírli rodinriými domy, kdy ve dvorníclr prostorách
se rraclrázejí kolny, sklady, objekty pro chov drobného zvíÍectva pro vlastní potřebu, jak je Ila vesnici
zr.ykem' Navrlrované stavby jsou osazeny ve stávajícím zázemí rodinrrého domu. chov drobného
ptactva je zájmovou činností, nejedrrá Se o podnikání. Většinou budor'r nahrazeny stávající
nevyhovu.jící voIiéry a dále budoLr provedeny rnístnosti pro Útsclrovu kol, sklep a kotec pro psa. Tyto
stavby jsou navrhovárry pro zlepšení prostředí ve dvorní části rodinného dornu. Z prťrběhu terétlu a z
osazení a výšky sousedních staveb zasahujících do ťtrovrlě dvora. který je,'utopený" vzlrIedem l( těmto
stavbárn vyplývá, Že nedojde k nepřirněřerrérnLr obtěŽování sousedních nemovitostí lrlukerl vzniklýnr
v souvislosti s chovem ptactva a činnostmi ve dvorní části rodinnél-ro domu Hněvotín l48. Umístění
na pozemku je stanoveno podmínkarni tohoto rozhodnr-rtí.

Předložerrá projektová dokunrelttace splriLrie podniínky vylrl. č. 268/2009 Sb., a obecných
požadavcíclr na výstavbLr a je vypracovaná v souladu s přílohoLr č. 4 vyhlášky č. 50312006 Sb' o



podrobnější úpravě úzernního Íízení, veřejnoprávní srnlouvy a ťtzemního opatření a přílohou č. 1
vyhlášky č. 49912006 Sb. o dokumentaci staveb. zpracované v rozsahu odpovídajícímu druhu a
významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickérnLt provedení, ÚtčelLr vyuŽití, vlivu na Životrrí
prostředí a době trvání stavby, q. stavbě přístřešku pro osobní vozidla. Projektová dokurnerrtace je
zpracovaná oprávněnou osobou Ing. Jiřím Bajgarern. aLttorizovaným techrlikenr pro pozemní stavby.

Stavební úřad se vÍízení zabýval i toLr otázkou, zda bude při prováděrrí stavby zajištěna
ochrana veřejných zájmi vymezená v $ 160 odst. stavebnílro zákona a zjistil zžádosti o stavební
povolení, že stavba bude prováděna stavebnírrr podnikatelem, který je povinen při její realizaci
zabezpečít odborné veden í prováděrr í stavby stavbyvedouc ínr.

Stavebník prokázal, že má k pozemkLr parc.č. 146, 46611, st. 159 v k.ú' Hněvotín' výpis
z katastru nemovitostí, listu vlastnictví č. 253 pro obec a katastrální úzení Hněvotín vlastnické
právo' Tuto skLrtečnost stavebllí Úrřad ověřil v průběhu iízení.

Stavební úřad se v rámci probíhajícíh o ťízení zabýval též otázkou vyrnezení okruhr-r Úrčastníkťr
iízeníve smyslu $$ 85 a 109 stavebního zákona' Přitonr dospěl kzávěru' Že vdaném případě toto
právrrí postavení přísluší :

Účastníci řízení podle $ B5 odst' 1 stavebního zákona:
a) ŽadaÍel - Milan Vrbík, rrar. 1 8.9. l 95 8 a Ivona Vrbíková, nar. 13 '7 .1964 oba bytern Hněvotín l 4B
b) obec rra jejímŽ území rná být záněr uskutečněn obec Hněvotíri

Účastníci územníl-ro řízení dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona:
a) vlastníci pozemků či staveb, rra kterýclr má být záněr uskutečněn:

- Milan Vrbík, Hněvotín 148
- ]vonaVrbíková. Hněvotín 148

b) osoby, jejichŽ vlastnické právo nebo jrrré věcné právo k sousedním stavbárn či pozerrrkůnl mriŽe
být úzernnírl rozhodnutím přímo dotčeno:
- Jiří Šolle, Zelená 51613, olomouc
- Petra Šol Ie, Zelen á 51613 , olomouc

Účastrríci stavebního řízení podle $ 109 stavebního zákona:

c) stavebníci - Milarr Vrbík, nar. lB'9.1958 a lvotla Vrbíková, nar. 13'].1964 oba bytem
Hněvotín i48

b) vlastrríci pozemku nebo staveb, na kterém rná být stavba prováděna:
- Milan Vrbík, Hněvotín 148
- Ivona Vrbíková, Hněvotín 148

c) vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na tlich. mťrže_li být jejicli vlastnické právo navrhovalloLl
stavbou přírno dotčeno:
- Jiří Solle , Zelená 51613, olomouc
- Petra Šolle. Zelen á 57 613. olomouc

Z přeďloŽených stanovisek :

- závaznélro stanoviskaHZS olonrouckého kraje ze dne 4.].2012, pod č.1'HSoL-3619-2l2012,
- závanlého stanoviska Magistrátu rněsta olornouce odb. životnílro prostředí ze dne 29'5'2012, č..i.

SMOL I 08259 B 120 121 OZP I OHN oz
- vyjádření Magistrátu nrěsta olornouce, odbortl koncepce a rozvoje ze c|ne 3l.8.2012 pod č.i.

SMOL/ 1 1 1 1 7 I 120 12 IOKR/UPA/SIo
a dalšího posouzení, dospěl stavební ťrřad k závěru, Že uskr-rtečněním stavby nebudou ohroŽeny veřejné
zájmy ani nepřiměřeně omezena či olrrožen a práva a oprávněné zájmy účastníkťr řízení.

Podmínka správců technické infrastruktury, nlajetkových správcťr či LrŽivatelů pozernkťt nebo
staveb dotčenýclr předrnětnoLr stavbou, které se týkají finančních poplatků, či jiných finančních
požadavků, nejsou součástí podmínek předepsaných tínrto rozhodnutírn pro realizaci stavby. Tyto



požadavky budou řešeny mezi stavebníkem a těrnito ťrčastrríky řízení, správci teclinické infrastruktury
či rnajetkovými správci, uzavřením smluv či dohod dle příslušných právních přeclpisťr.

Jelikož v průběhu spojerrého ťrzemního a stavebního řízerrí stavební Úrřad neshledal clťrvocly,
které by bránily povolení stavby, rozhodl způsobem uvedenýrn ve výroku tohoto rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že v předmětném území je vydán 'Územní plán, doručuje se v ťtzemním
Íízení toto rozhodnutí v souladu s $ 92 odst. 3 stavebního zákona ťrčastníkům řízení uvedeným v q

85 odst. 1 a dotčenýtn orgánům jednotlivě; Úrčastníkťrrn řízení uvedenýrn v $ 85 odst. 2 stavebního
zákona se dorr-rčuje veřejnou vyhláškou. Ve stavebnírn řízení se doručuje účastníkťlm řízení r-rvedenýrn
v $ 109 stavebnílro zákona toto rozhodIlutí jednotlivě.

Poučení:
Proti územnímu rozhodnutí a proti stavebnímu povolení lze podat odvolání. odvolat se

může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne' kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno' odvolání se
podává u obecního úřadu Lutín stavebního úrřadu. o odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje
kraje' Krajského Úlřadu olomouckého kraje.

odvolání proti úzernnímu rozhodnutí má odkIadný Útčinek proti stavebnímu povolení.

Doručení veřejnou r,yhláškou se provede Íak, že je rozlrodnutí vyvěšeno po dobLr l5 dnů
způsobem v místě obr,yklým. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

odvolárrí se podává s potřebnýrn počtem stejrropisů tak' aby jeden stejnopis ztistal správnímu
orgátru a každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li Úrčastník řízení potřebný počet stejnopisťr,
vylrotovíje správní orgán na náklady účastníka'

odvoláním lze napadnout výrokovou část rozlrodnutí, jednotlivý výrok nebo vedlejší
ustanovení. odvolárrí jeri proti odůvodrrění rozhodrrr"rtí je nepřípustné.

Včas podané odvolání má odkladrrý účinek.

Stavba tresmí být zahájena' dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Rozhodnutí pozbývá 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 rrabytí právní rnocitolroto rozhodnutí.

Vzhledern k tomu, že rozdělovník pro obě řízení je jederr, stavební Úrřad tírnto specifikuje
okruh jednotlivých řízení takto :

Učastníci územního řízení jsou uvedeni po pořad'číslerrr - 1 ,2,3,4
Účastníci stavebního řízení jsou uvedeni pod pořad. číslern I,2,5,6.

Ing' Drahoslava M ač á k o v á
vedoucí stbvebrrílro ťrřadLr
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Doručí se :

účastníci řízení na doručenku :
žadatel -
1. Milan Vrbík, Hněvotín 148
2. Ivona Vrbíková, Hněvotín 148
příslušná obec
3. Obec Hněvotín(DS)
4. ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou - vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu

Lutín a obecního úřadu Hněvotín + příloha
vlastníci a uživatelé dotčených pozemků a stayeb -
5. Jiří Šoile, Ze|ená 57613, Olomouc
6. Petra šoile, Zelen á 57613, Olomouc

dotčené orgány na. doručenku:

Magistrát města olomouce' oan. Žr,ps;
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, (DS)
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje (DS)
Obecní úřad Hněvotín (DS)

na vědomí :

Archeologické centrum olomouc, U Hradiska 4216, olornouc

Správní poplatek byl zaplacen pod|e zákonač.63412004 Sb', položky 17 odst. 1 písm. a), f), Ve
výši 300,- Kč dne 6.B'2012.

Toto rozltodnutí je doručovdno v souladu S ustilnovením $ 92 odsí. 3 stavebního ztikonu veřejnou
vyltláškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů nu úředních desktich obecního úřutlu Lutín
u obecního úřadu Hněvotín. Poslední den ]5Íi denní lltůty, po kterou.je rozhodnutí vyvěšeno nu
úřední desce, je dnem doručení. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením nu více úředních desktích,
považuje se za den vyvěšení den, ve kterém b1la písemnost vyvěšena nejpozději (s 20 stnvebního
z.dkond.
Vy.věŠeno dne : . ?1.'..19. :'?.9.!.?..''' Sejrnuto dne ; . . LQ.,.1.1.,.?.q12........

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


