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Územní rozhodnutí – doručováno veřejnou vyhláškou.
Městský úřad v Šenově, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § l3 odst. l
písm. e) zákona č .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon") , vydává k žádosti ze dne 11.8.2021 o
vydání rozhodnutí o umístění stavby ,, Obec Václavovice- odkanalizování území podél ul. Na
Rozmezí“ na pozemcích parc. č. 672/3, 672/2, 672/1, 669/1, 669/4, 403/2 k ú. Václavovice u
Frýdku-Místku a pozemcích parc. č. 291/2, 291/7, 427/2, 433/1, 433/4, 433/5 k. ú Horní Datyně,
podanou obcí Václavovice IČ 00297330, Obecní 130,739 34 Václavovice, zastoupena
KBprojektem Aqua s.r.o., IČO 06020364 ( jako hlavní účastník řízení podle §27 odst. 1, písm.
a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů , (dále jen ,,správní řád “ )
podle § 79 a § 92 stavebního zákona č.183/2006 Sb. a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního řízení v platném znění
rozhodnutí o umístění stavby
,, Obec Václavovice- odkanalizování území podél ul. Na Rozmezí“ na pozemcích parc. č.
672/3- ostatní plocha o výměře 663 m2, 672/2- ostatní plocha o výměře 15m2, 672/1- ostatní
plocha o výměře 690 m2,669/1- ostatní plocha o výměře 8115 m2, 669/4- ostatní plocha o
výměře 589 m2, 403/2-zahrada o výměře 847m2 k. ú. Václavovice u Frýdku-Místku a
pozemcích parc. č. 291/2 – orná půda o výměře 1300 m2, 291/7 – trvalý travní porost o výměře
225 m2, 427/2- orná půda o výměře 814 m2,433/1- ostatní plocha o výměře 743 m2, 433/4ostatní plocha o výměře 23 m2, 433/5- ostatní plocha o výměře 824 m2 k. ú. Horní Datyně.
Popis stavby:
Jedná se o trvalou, podzemní stavbu veřejné splaškové kanalizace, jejímž účelem je zajištění
likvidace splaškových vod na ČOV Horní Datyně. K napojení této nově umísťované části
kanalizace dojde do šachtice Š 296 připravované stoky ,,I 1“ DN 250 na ul. Souběžná na území
k .ú. Horní Datyně na pozemku parc. č. 291/2 k. ú. Horní Datyně.
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Nově navrhovaná kanalizace je částečně vedena ve stávajících komunikacích obce
Václavovice a částečně ve stávající silnici III. třídy č.47310. V silnici č. III/47310 je
kanalizace vedena v ose jízdního pruhu.
Obsah stavby:
Délka gravitační kanalizace DN 250 činí 404 m.
Dvě stoky ,,R“ a ,,R1“.
Stoka ,,R“ potrubí PP SN12 profil DN 250 v délce 335 m.
Stoka ,,R1“potrubí PP SN 12 profil DN 250 v délce 69 m.
Počet domovních odboček bude 14 ks ( v celkové délce 70 m) na veřejně přístupných
pozemcích. Odbočky budou z plastového potrubí PP SN12 DN 150 v úseku od příslušného
kanalizačního sběrače po hranici soukromého pozemku.
Na trase budou revizní a lomové kanalizační šachtice jako prefabrikované betonové šachty
DN 1000 s poklopy nosnosti D400. Maximální hloubka výkopů je cca 3,5 m.
Výkop- přebytečná zemina 1200 m3.
Dočasné zařízení staveniště o výměře 50 m2 na pozemku parc.č. 402/3 k.ú.Václavovice u
Frýdku-Místku.
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
Stavba bude umístěna podle dokumentace, kterou vypracoval KBprojekt Aqua
s.r.o.,Staroveská 129/154, 724 00 Ostrava-Proskovice, IČO 06020364,
kterou autorizoval Ing. Čestmír Krkoška ČKAIT 1100048, autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby. Stavba ,, Obec Václavovice – odkanalizování území podél ul.
Rozmezí“ bude umístěna na pozemcích parc.č. 672/3, 672/2, 672/1, 669/1, 669/4, 403/2
k.ú.Václavovice u Frýdku-Místku a pozemcích parc.č. 291/2, 291/7, 427/2, 433/1, 433/4,
433/5 k.ú.Horní Datyně, dle ověřeného situačního výkresu ,,katastrální situace C2 v měřítku
1: 1000, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je přiložen ve zmenšené formě.
Příjezd ke stavbě je po stávajících komunikacích.
Stavba je situována v území bez nebezpečí výstupů metanu na povrch, proto není nutno
provádět žádná bezpečnostní opatření z hlediska nebezpečí výstupů karbonského plynu.
Stavba je umístěna v území plochy ,,N“ chráněného ložiskového území /CHLÚ) ,
české části hornoslezské pánve , kde nejsou stanoveny podmínky pro jejich provedení (viz
generální závazné stanovisko Krajského úřadu č.j. MSK č.j. 146 202/2019 sp. Zn.
ŽPZ/27922/2019/Chro 250.4 S5 N ze dne 14.10.2019.
Při umístění stavby a vypracování dokumentace pro vodoprávní řízení budou splněny
podmínky uvedené ve stanoviscích, sděleních, vyjádřeních správců inženýrských sítí, které se
týkají umístění , a to:
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Sdělení ČEZ Distribuce zn.: 0101551461 ze dne 21.6.2021- dojde ke střetu s podzemní a
nadzemní sítí NN.
SmVaK Ostrava a.s. zn.:9773/V0049422021/KU ze dne 12.3.2021- dojde ke střetu
s vodohospodářským zařízením v majetku a v budoucím provozování SmVaK Ostrava a.s., a
to vodovodem DN 150PVC a budoucí splaškovou kanalizací DN 250 PP. Dále se v zájmovém
území nachází vodovodní přípojky ,které je nutno respektovat, ale nejsou v majetku SmVaK
Ostrava a.s..
GasNet ,s.r.o. zn.:5002375494 ze dne 24.5.2021- v zájmovém území se nachází STL
plynovody PE dn 63/50/32 a STL plynovodní přípojky.
CETIN a.s. č.j. 704438/21 ze dne 24.6.2021- dojde ke střetu se sítí elektronických
komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Před podáním žádosti o stavební povolení bude projektová dokumentace předložena
k odsouhlasení SmVaK Ostrava a.s..PD musí obsahovat i okótování vzdáleností mezi
navrženou stavbou a vnějším lícem zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s..
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád je:
Obec Václavovice, Obecní 130,739 34 Václavovice , IČ 00297330.
Odůvodnění:
Městský úřad v Šenově, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § l3 odst. l
písm. e) zákona č .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
obdržel dne 11.8.2021 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ,, Obec Václavoviceodkanalizování území podél ul. Na Rozmezí“ na pozemcích parc.č. 672/3, 672/2, 672/1,
669/1, 669/4, 403/2 k. ú. Václavovice u Frýdku-Místku a pozemcích parc.č. 291/2, 291/7,
427/2, 433/1, 433/4, 433/5 k .ú. Horní Datyně, podanou obcí Václavovice IČ 00297330,
Obecní 130,739 34 Václavovice, zastoupena KBprojektem Aqua s.r.o., IČO 06020364 ( jako
hlavní účastník řízení podle §27 odst. 1, ( jako hlavní účastník řízení podle §27 odst. 1,
písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád .
K žádosti bylo doloženo:
Plná moc k zastupování.
2x dokumentace
Stanoviska správců inž.sítí: (ČEZ Distribuce a.s., SmVaK Ostrava a.s., GasNet s.r.o.,
CETIN a.s., ČEZ ICT Services,a.s., Telco Pro Services,a.s., GreenGas DPB,a.s.,T-Mobile
Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., Fine Technology Outsource,s.r.o.).
Písemný souhlas k umístění stavby pana Ladislava Mudrika, bytem ul.Na Rozmezí 96,73932
Vratimov-H.Datyně.
Vyjádření:
Městské ředitelství policie Ostrava, DI,č.j. KRPT-243415-1/ČJ-2020-070706 ze dne
3.12.2020.
DIAMA,s.p. OZ ODRA, zn.:D500/15183/2020 ze dne 9.7.2020.
Dopravního podniku Ostrava zn.:2037236/TDC/20/Kr ze dne 10.7.2020.
Správy silnic p.o. Ostrava zn.: SSMSK/2020/29494/170/Žd ze dne 2.12.2020.
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MěÚ Vratimov,odbor investic a údržby obecního majetku č.j. MUVR 1910/2021 ze dne
29.7.2021.
Povodí Odry s.p. zn.:POD/17533/2020/9232/822.05 ze dne 3.11.2020.
Závazná stanoviska dotčených orgánů:
Hasičského záchranného sboru Ostrava č.j.HSOS-10040-2/2020 ze dne 7.12.2020.
Magistrátu města Ostravy, KS č.585/2021č.j. SMO/201565/21/ÚPaSŔ/10 ze dne 19.4.2021.
obsahující:
Odbor ochrany životního prostředí ze dne 15.4.2021
-závazné stanovisko dle zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
-závazné stanovisko dle zák.č. 254/2001 Sb., o vodách
-závazné stanovisko dle zák.č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
Odbor dopravy ze dne 26.3.2021
-vyjádření dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Odbor územního plánování a stavebního řádu ze dne 16.4.2021
- závazné stanovisko dle zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
Ostatní:
Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice
III/47310 ve Václavovicích.
Uvědomění Krajského úřadu MSK, OŽPaZ č.j. MSK 148203/2020 ze dne 5.1.2021.
Dopis o nedotčeném správním úřadu Krajské hygienické stanice MSK Ostrava č.j. KHSMS
58247/2020/OV/HOK ze dne 1.12.2020.
Po přezkoumání podání stavební úřad oznámením ze dne 22.9.2021 pod č.j. MeUS 04152
2021/Mí oznámil zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou bez ústního jednání . Pro
podání námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů stanovil lhůtu do
26.10.2021. Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné námitky účastníků řízení ani nebyla ve
lhůtě podána stanoviska dotčených orgánů.
Ze závazných stanovisek dotčených orgánů přiložených k žádosti byly do výroku tohoto
územního rozhodnutí zahrnuty podmínky týkající se umístění stavby. Ostatní podmínky
týkající se realizace stavby budou zahrnuty až do stavebního povolení ,které vydá vodoprávní
úřad.
Správci sítí, z jejichž stanovisek vyplývá ,že jejich sítě nejsou dotčeny nejsou vedeni v okruhu
účastníků.
Pro obec Václavovice byl Územní plán Václavovice, vydaný Zastupitelstvem obce Václavovice
na 21. zasedání ZO dne 8.10.2014, kdy ,, Opatření obecné povahy“nabylo účinnosti dne
24.10.2014.
Pro město Vratimov byl vydán Územní plán, vydaný zastupitelstvem města Vratimov dne
23.4.2012.
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V územním řízení byl záměr posouzen podle § 90 stavebního zákona a je doložen závazným
stanoviskem Magistrátu města Ostravy, odborem územního plánování a stavebního řádu č.j.
SMO/200499/21/ÚPaSŘ/Slo ze dne 16.4.2021 dle něhož je předložený záměr v území
přípustný.
Dle Územního plánu Václavovice jsou záměrem dotčené pozemky součástí zastavěného území,
ploch se způsobem využití ,,Plochy veřejných prostranství-plochy pěších a vozidlových
komunikací PV“, ,,Plochy dopravní infrastruktury- plochy silniční DS“, z části nezastavěného
území ,ploch se způsobem využití ,,Plochy veřejných prostranství-plochy pěších a vozidlových
komunikací PV“, ,, Plochy dopravní infrastruktury-plochy dopravy silniční DS“.
Návrh na odkanalizování území dle textové části Územního plánu Václavovice ,,F. Stanovení
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ zařadit dle vhodnosti využití
plochy PV do kategorie ,, přípustné využití (stavby sítí a zařízení technické infrastruktury), dle
plochy DS do kategorie ,, přípustné využití“ (stavby sítí a zařízení technické infrastruktury).
Záměr byl rovněž posouzen ve vztahu k ostatním záměrům v území.
Dle výkresu ,, 5. Výkres koncepce technické infrastruktury- energetika, elektronické
komunikace“ je v ul. Na Rozmezí vyznačen návrh STL plynovodu. Souběh a křížení technické
infrastruktury je v území běžný a řídí se příslušnými právními předpisy. Z těchto důvodů lze
považovat záměr umístění kanalizace za záměr, který v území nebude vytvářet takové
podmínky, které by výše uvedený STL plynovod omezovaly.
Pro doplnění MMO ÚPaSŔ uvádí, že:
Dle výkresu ,.3. Výkres koncepce dopravní infrastruktury“ je vedena navrhovaná kanalizace ve
stávající silnici III.-třídy s označením (III/47310), ul. Vratimovská a v místních komunikacích
ul. Na Rozmezí a U Jámy.
Dle výkresu ,,4. Výkres koncepce technické infrastruktury-vodní hospodářství“ dochází ke
křížení stávajícího průchodu řadu pitné vody.
Dle výkresu ,,5. Výkres koncepce technické infrastruktury- energetika, elektronické
komunikace“ se v dotčeném území vyskytuje stávající STL plynovod a dále je vyznačen
průchod stávajícího dálkového optického kabelu.
Dle výkresu ,,7. Koordinační výkres“ do části řešeného území je vyznačen zásah ochranného
pásma 2. stupně vodního zdroje Důlňák- část Stará Datyně.
Posouzení souladu předmětného záměru s ÚP Vratimov.
Pro dotčené území je platnou územně plánovací dokumentací Územní plán Vratimov, přičemž
funkční využití pozemků se závazně stanoveno v textové části Územního plánu Vratimov ,,F.3
Podmínky využití jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití“ a ve výkrese ,,I.B 2.
Hlavní výkres“.
Dle ÚP Vratimov jsou záměrem dotčené pozemky součástí z části zastavěného území ,plochy
se způsobem využití ,,Plochy veřejných prostranství –PV, liniové bez kódu“, dále součástí
zastavitelné plochy Z 151 se způsobem využití ,,Plochy bydlení individuálního s převahou
rodinných domů BI“.
Předložený záměr lze dle textové části Územního plánu Vratimov ,,F.3 Podmínky využití
jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem ,, využití“ zařadit dle vhodnosti využití ploch
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BI do kategorie ,,přípustné využití“) nezbytná technická infrastruktura a přípojky na sítě
technické infrastruktury) a dle vhodnosti využití plochy PV do kategorie ,, přípustné využití“
(technická infrastruktura a přípojky na sítě technické infrastruktury).
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu stanovené územním plánem jsou
pro plochy BI a PV sice stanoveny, ale s ohledem na charakter posuzovaného záměru nejsou
uplatňovány.
Dle výkresu ,,Schéma vodního hospodářství“ je v místech plochy Z151 BI navržen koridor
technické infrastruktury (kanalizace) vč., vyznačení vedení návrhové kanalizace splaškovégravitační. Tento záměr je zároveň vymezen jako veřejně prospěšná stavba.
Posuzované umístění kanalizace prokazatelně na tento záměr navazuje a tuto VPS také
vyznačuje ve svém řešení. Z těchto důvodů lze konstatovat, že v území nebudou vznikat takové
podmínky, které by výše uvedenou VPS znemožňovaly či omezovaly.
Dle výkresu ,, Schéma energetiky a spojů“ je v rámci prostoru ul. Václavovická vyznačen návrh
průchodu STL plynovodu. Tento záměr je koordinován také se záměrem STL plynovodu v obci
Václavovice. Souběh a křížení technické infrastruktury je v území běžný a řídí se příslušnými
právními předpisy. Z těchto důvodů lze považovat záměr za umístění kanalizace za záměr, který
v území nebude vytvářet takové podmínky, které by výše uvedený STL omezovaly.
Pro úplnost MMO uvedl,že:
Dle výkresu ,,Schéma dopravy“ se posuzovaný záměr umisťuje převážně v rámci ulic
Václavovická (silnice III. Třídy), U Jámy a Na Rozmezí (obě jsou vedeny jako místní
komunikace).
Dle výkresu ,,Schéma energetiky a spojů“ je vyznačen průchod stávajícího dálkové optické
přenosové sítě Telefonica O2.
Dle výkresu ,,7.Koordinační výkres“ v místech ulice U Jámy je vyznačeno ochranné pásmo
vodního zdroje II. stupně.
Stávající inženýrské sítě jsou v projektové dokumentaci zaznačeny a jejich poloha upřesněna,
takže se předpokládá vzájemná koordinace s nově navrhovanými stavbami a splnění všech
požadavků jednotlivých správců sítí.
Na základě výše uvedeného posouzení dospěl MMO ÚP a SŘ k závěru, že záměr ,,Obec
Václavovice-odkanalizování území podél ul. Na Rozmezí „ parc. č. 672/3,672/2672/1 a dalších
v k. ú. Václavovice u Frýdku-Místku a na parc. č. 291/2, 291/7, 427/2 v k.ú. Horní Datyně
splňuje podmínky stanovené těmito územními plány pro umisťování staveb v dotčeném území
a je tedy v souladu s Územním plánem Václavovice a Vratimov.
Současně v opatření ze dne 22.9.2021 byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí , jak ukládá § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád. Této
možnosti nikdo z účastníků řízení nevyužil.
Na základě výše uvedeného stavební úřad stavbu v území územním rozhodnutím umístil.
Vyjmenování všech účastníků územního řízení podle § 69 odst. 2 zákona č. 504/2006 Sb.,
správní řád v platném znění jsou: Obec Václavovice,SmVaK Ostrava,a.s., GasNet Služby
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s.r.o., CETIN a.s., ČEZ Distribuce a.s., Povodí Odryy s.p. Mudrik Ladislav, Město Vratimov,
SSMSK p.o.Ostrava a vlastníci sousedních pozemků a staveb uvedených v rozdělovníku.
Doba platnosti územního rozhodnutí.
Podle § 93 ,odst.1 stavebního zákona toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabylo
právní moci.
Podle § 93 , odst.4 písmeno b) stavebního zákona územní rozhodnutí nepozbývá platnosti ,
bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy
se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává.
Podle §93 ,odst.5 stavebního zákona územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy
stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje,
to neplatí byla-li realizace záměru již zahájena.
Upozornění vyplývající z koordinovaného stanoviska Magistrátu města Ostravy č.
585/2021.
V souladu s ust. §9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF je nutné termín zahájení
nezemědělského využívání zemědělské půdy písemně oznámit nejméně 15 dnů předem
MMO OŽP. Zemědělská půda musí být následně do 1 roku uvedena do původního stavu.
K provedení vodních děl- splašková kanalizace (stoka ,,R“ a ,,R1“) je třeba povolení
vodoprávního úřadu podle ust. § 15 zákona č.254/2001 Sb., k jehož vydání je příslušný
MMO OOŽP. Žádost o povolení stavby musí být doložena příslušnými doklady v souladu
s vyhláškou Ministerstva zemědělství č.183/2018 Sb.,ve znění pozdějších předpisů a
vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Projektová dokumentace pro stavební povolení musí být zpracována osobou oprávněnou
k projektování vodních děl. Technické požadavky pro stavby vodních děl stanoví vyhláška
Ministerstva zemědělství č. 590/2002S., ve znění pozdějších předpisů. Rozsah a obsah
projektové dokumentace stanoví vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do l5-ti dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává
u Městského úřadu v Šenově, odboru výstavby a ŽP. O odvolání rozhoduje Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu .
Podle § 82 odst.1 zák.č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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Podle §82 odst.2 zák.č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění se odvolání podává
s potřebným počtem stejnopisů tak ,aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý
účastník dostal jeden stejnopis.
Podle § 85 odst.1 zák.č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění má včas podané a přípustné
odvolání odkladný účinek.

Městský úřad v Šenově
vedoucí odboru výstavby a ŽP
Míčková Jarmila

Příloha rozhodnutí: ověřená dokumentace DÚR pro žadatele (po nabytí právní moci)
ověřený situační výkres - pro ostatní
Rozdělovník:
Účastníci územního řízení:
SmVaK Ostrava a.s.,28.října 169,70945 Ostrava
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19,190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,405 02 Děčín IV
GasNet Služby,s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Povodí Odry s.p., Varenská 3101/46,Ostrava-Moravská Ostrava
Vlastníci přímo dotčeni stavbou-doručeno do vlastních rukou
Mudrik Ladislav, Na Rozmezí 96, 739 32 Vratimov
Město Vratimov,Frýdecká 853/57,739 32 Vratimov
SS MSK p.o. Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz
a dále vlastníci sousedních pozemků a staveb:
parc.č. 45/9, 45/3, 45/5, 45/2, 51, 50/3, 675/1, 58/8, 58/5, 53/5, 53/2, 53/3, 53/14, 52/3, 52/2,
52/4,53/4, 53/5 k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku a parc.č. 290/19, 290/20, 290/5, 427/2,
297/7,429/1, 293/43, 293/3 k.ú.Horní Datyně
Dotčené orgány:
MMO,Prokešovo nám8,729 30 Ostrava,OOŽP, ÚPaSŘ,OD,
HZS MSK, Výškovická 40,700 30 Ostrava-Zábřeh
MěÚ Vratimov,Frýdecká 853/57,739 32 Vratimov
OÚ Václavovice,Obecní 130,739 34 Václavovice
Správní poplatek - dle pol.17, odst.1,písm.h. zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích .U
veřejně prospěšných staveb je obec od poplatku osvobozena.
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Šenov,MěÚ Vratimov,
OÚ Václavovice po dobu 15 dnů a po stejnou dobu zveřejněno též způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Vyvěšeno na úřední desce:
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Vyvěšeno způsobem umožňujícím dálkový přístup:
Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení rozhodnutí a jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

