
Městský úřad Nové Město pod Smrkem 
Odbor výstavby a životního prostředí 

Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 

 
č. j.: NMPS/3324/2012-328/129/OVŽP/Ho 
      
vyřizuje: V. Houhová 
tel.:    482 360 356  
e-mail:               houhova@nmps.cz  
 
v Novém Městě pod Smrkem 23.01.2013 

 
Pan 
Ing. Otakar Novotný  
IČ 148 82 205 
Na Hutích 44 
466 01  JABLONEC NAD NISOU 

 
PŘEDMĚTEM ŘÍZENÍ:  
 
Stavba: „Novostavba rodinného domu, včetně studny, čistírny odpadních vod, elektrické přípojky, vodovodní 
přípojky, kanalizační přípojky a zpevněných ploch, umístěných na pozemku p. č. 333 v katastrálním území 
Dětřichovec“ 
 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A  
R O Z H O D N U T Í 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY 
  
Městský úřad Nové Město pod Smrkem, Odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný 
podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon), posoudil v územním řízení podle § 84 a § 91 stavebního zákona  žádost 
o vydání územního rozhodnutí, kterou dne 05.12.2012 podal Ing. Otakar Novotný (IČ 148 82 205) zmocněnec 
pana Ing. Reného Bláhy (nar. 13.03.1969), bytem Kokonínská 2060/20a, Jablonec nad Nisou (dále jen 
„stavebník"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, 

 
územní rozhodnutí o umístění stavby 

 
 „Novostavba rodinného domu, včetně studny, čistírny odpadních vod, elektrické přípojky, vodovodní 
přípojky, kanalizační přípojky a zpevněných ploch, umístěných na pozemku p. č. 333 v katastrálním území 
Dětřichovec“. 
  

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona  
- Ing. Otakar Novotný, Na Hutích 44, Jablonec nad Nisou, zmocněnec investora Ing. Reného Bláhy, bytem 

Kokonínská 2060/20a, Jablonec nad Nisou 
- Obec Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem 245, Jindřichovice pod Smrkem 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona  
- Věnceslava Plačková (r. 1951), Jiřího náměstí 208/1, Poděbrady 
- Jolana Bláhová, Kokonínská 2060/20a, Jablonec nad Nisou  
- Pavel Henzl, Dětřichovec 87, Jindřichovice pod Smrkem,  
- Ladislava Henzlová, Dětřichovec 87, Jindřichovice pod Smrkem 
- Obec Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem 245, Jindřichovice pod Smrkem 
- Krajská správa silnic LK, p. o., Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou 
 

Popis stavby: 
Projekt k územnímu řízení vypracovaný zodpovědným autorizovaným projektantem Ing. Otakarem Novotným, 
autorizovaným inženýrem pro požární bezpečnost staveb a pozemní stavby (ČKAIT 0500044), doplněn 
o hydrogeologický posudek vypracovaný Ing. Slezákovou a o projekt pro vegetační ČOV vypracovaný 
Ing. Petrem Formánkem, řeší umístění stavby rodinného domu včetně studny, čistírny odpadních vod 
a inženýrských sítí, na pozemku p. č. 333 (trvalý travní porost) v katastrálním území Dětřichovec. Stavba 
rodinného domu je navržena jihovýchodně od obce Jindřichovice pod Smrkem a na okraji osady Dětřichovec. 
Využití pozemku pro obytnou stavbu je v souladu se stanoviskem obce Jindřichovice pod Smrkem.  
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Rodinný obytný dům o rozměrech 13,86 x 7,60 m o max. výšce 7,80 m, zastavěné ploše 116,00 m2, má dvě 
nadzemní obytná podlaží, se sedlovou střechou s hřebenem rovnoběžným s komunikací a s bočním rizalitem 
vstupu. Dům bude podsklepen v části půdorysu. Na přístupovou komunikaci na severní straně pozemku navazuje 
zpevněná plocha vjezdu a parkovacího stání pro 3 vozidla a cesta k domu. Objekt bude připojen na elektrickou 
energii, zásobován pitnou vodou z nové vrtané studny umístěné na jihovýchod od navrženého domu, odpadní 
vody budou svedeny do vegetační domovní čistírny odpadních vod (se čtyřkomorovým septikem a zemním 
filtrem) umístěné v severozápadně od domu po spádu pozemku cca 60 m od vrtané studny, pod úrovní rodinného 
domu.  
Stavba rodinného domu bude umístěna ve vzdálenosti 45,00 m od hranice pozemku p. č. 224 (ostatní plocha – 
silnice), dále ve vzdálenosti 105,00 m od hranice pozemku p. č. 331 (trvalý travní porost).  
Kořenová ČOV bude umístěna ve vzdálenosti 22,65 m od hranice pozemku p. č. 224 (ostatní plocha – silnice).  
Dopravní připojení:  Příjezd k rodinnému domu bude po zpevněné ploše navržené z betonové zámkové dlažby 
popř. ze zatravňovacích mříží z betonu nebo černého recyklovaného plastu. Vjezd na pozemek je z komunikace z 
pozemku p. č. 224. Ve vzdálenosti 6 m od hranice pozemku p. č. 224 budou umístěna parkovací místa pro 
3 vozidla.  
Staveniště: příjezd na stavbu bude z místní komunikace pozemek p. č. 224. Umístění staveniště bude na pozemku 
stavebníka a to na pozemku p. č. 333 v katastrálním území Dětřichovec.  
Dotčený pozemek stavbou: 333, katastrální území Dětřichovec. 
Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
 
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Stavba rodinného domu pro trvalé rodinné bydlení o rozměrech 13,86 x 7,60 m o max. výšce 7,80 m, 

zastavěné ploše 116,00 m2, bude umístěna na pozemku p. č. 333 (trvalý travní porost) v katastrálním území 
Dětřichovec, a to ve vzdálenosti 45,00 m od hranice pozemku p. č. 224 (ostatní plocha - silnice), 
ve vzdálenosti 105,00 m od hranice pozemku p. č. 331 (trvalý travní porost). 
Vrtaná domovní studna pro zásobování RD vodou bude umístěna jihovýchodně od domu na pozemku 
p. č. 333 v katastrálním území Dětřichovec. Vodovodní přípojka ze studny pro RD bude umístěna 
na pozemku p. č. 333 v katastrálním území Dětřichovec v délce cca 16 m.   
Vegetační čistírna odpadních vod (KČOV) bude umístěna severozápadně od domu na pozemku p. č. 333 
v katastrálním území Dětřichovec, ve vzdálenosti cca 28 m a cca 23 m od veřejné komunikace pozemku 
p. č. 224 (ostatní plocha – silnice). KČOV se skládá z objektů – čtyřkomorového septiku, horizontálně 
protékaného kořenového pole, regulační šachty a vertikálně protékaného zemního filtru, potrubí 
a vsakovacího objektu. Kanalizační přípojka od RD přes čtyřkomorový PP septik do kořenové ČOV bude 
umístěna na pozemku p. č. 333 v katastrálním území Dětřichovec v délce 27,70 m.  
Elektrická přípojka NN bude umístěna na pozemku p. č. 333 v katastrálním území Dětřichovec, a povede 
z elektroměrového rozváděče umístěného v pilíři do RD v zemi v délce cca 175,00 m.  
Dopravní připojení:  Z pozemku p. č. 224 (ostatní plocha – silnice) bude nově umístěn sjezd - nájezd na 
pozemek p. č. 333 v katastrálním území Dětřichovec. Zpevněné plochy k RD budou umístěny na pozemku p. 
č. 333 v katastrálním území Dětřichovec.   
Stavby budou umístěny v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje zakreslení na situaci 
v měřítku 1:500, se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby. Grafické přílohy 
(situace) jsou součástí dokumentace vypracované autorizovaným projektantem Ing. Otakarem Novotným, 
autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb a pozemní stavby (ČKAIT 0500044). Projektová 
dokumentace je doplněna o hydrogeologický posudek vypracovaný Ing. Slezákovou a o projekt pro 
vegetační ČOV vypracovaný Ing. Petrem Formánkem. Dokumentace byla podkladem pro územní řízení a 
grafická příloha byla v tomto řízení ověřena.  

2. Pro uskutečnění umísťované stavby rodinného domu, včetně studny, vegetační čistírny odpadních vod, 
elektrické přípojky, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a zpevněných ploch, se jako stavební pozemek 
a pozemek dotčený vlivy stavby v souladu s projektovou dokumentací vymezuje pozemek p. č. 333 (trvalý 
travní porost) v katastrálním území Dětřichovec. 

3. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku p. č. 333 v katastrálním území Dětřichovec. 
4. Před prováděním výkopových prací musí investor zajistit vytyčení všech podzemních inženýrských sítí 

u jejich správců. Tyto sítě nesmějí být vlivem provádění prací nebo nedbalého zabezpečení výkopu 
poškozeny. 

5. Musí být splněny podmínky uvedené ve vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o., vydané 
dne 15.11.2012 pod zn. č. 30/12/PM/169/9125.  
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6. K vlastní realizaci stavby rodinného domu včetně inženýrských sítí a terénních úprav je nutné ohlášení 

stavby nebo stavební povolení, které bude vydáno na základě předložené žádosti a dokladů. Žádost bude 
podaná na příslušném stavebním úřadě, kterým je MěÚ Nové Město pod Smrkem, Odbor výstavby 
a životního prostředí.   

7. K vlastní realizaci stavby vegetační čistírny odpadních vod a  vrtané domovní studny je nutné povolení 
vodoprávního úřadu včetně povolení k vypouštění odpadních vod a k odběru podzemních vod, které bude 
vydáno na základě předložené žádosti a dokladů. Žádost bude podaná na příslušném vodoprávním úřadě, 
kterým je MěÚ Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí.   

8. Stavební úřad si vyhrazuje právo uvedené podmínky změnit, popřípadě doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný 
zájem. 

 

Odůvodnění 
Dne 05.12.2012 podal Ing. Otakar Novotný (IČ 148 82 205) zmocněnec pana Ing. Reného Bláhy 
(nar. 13.03.1969), bytem Kokonínská 2060/20a, Jablonec nad Nisou, u zdejšího stavebního úřadu žádost 
o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Dnem podání návrhu bylo zahájeno územní 
řízení.  
V souladu s § 87 stavebního zákona stavební úřad oznámil dne 11.12.2012 pod č. j. NMPS/3324/2012/OVŽP/Ho 
zahájení územního řízení účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona a dotčeným orgánům, 
a zároveň vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistil vyvěšení informace o svém záměru na veřejně přístupném 
místě u stavby nebo pozemku na nichž se má záměr uskutečnit, a o tom, že podal žádost o vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby. K projednání žádosti  současně  nařídil veřejné  ústní  jednání spojené 
s ohledáním na místě na den 17.01.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Stavební úřad dále upozornil 
účastníky řízení, že námitky či připomínky mohou být uplatněny nejpozději při tomto veřejném ústním jednání, 
jinak k nim nebude přihlédnuto. 
Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání bylo vyvěšeno na úřední desce 
Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, úřední desce obce Jindřichovice pod Smrkem a zveřejněno 
způsobem umožňující dálkový přístup od 11.12.2012 do 14.01.2013. 
Žadatel předložil tyto doklady: 

- Projektová dokumentace vypracovaná autorizovaný projektant Ing. Otakarem Novotným, autorizovaným 
inženýrem pro požární bezpečnost staveb a pozemní stavby (ČKAIT 0500044),  

- Hydrogeologický posudek vypracovaný Ing. Slezákovou 
- Projekt pro vegetační ČOV vypracovaný Ing. Petrem Formánkem 
- Radonový průzkum staveniště pro stanovení radonového indexu pozemku  
- Plná moc pro Ing. Otakara Novotného k zplnomocnění k zastupování Ing. Reného Bláhy ze dne 

06.08.2012 
- Smlouva o právu k provedení stavby na pozemku p. č. 333 ve vlastnictví paní Věnceslavy Plačkové, ze 

dne 22.08.2012 
- Informace o parcelách 
- Stanovisko MěÚ Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, Oddělení úřadu územního plánování, ze dne 

21.05.2012 pod č. j. 1520/2012/OSUZP/2/Ro 
- Vyjádření obce Jindřichovice pod Smrkem k plánované výstavbě RD, ze dne 20.03.2012 
- Souhlas obce Jindřichovice pod Smrkem ze dne 27.08.2012 
- Vyjádření o existenci zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 24.07.2012 zn. č. 0100078684 
- Vyjádření o existenci zařízení ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s. r. o. ze dne 24.07.2012 zn. č. 

5000662056 
- Vyjádření k existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 24.07.2012 zn. č. 

0200044431 
- Vyjádření o existenci podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení v majetku firem UPC 

Česká republika, s. r. o. a Sloane Park Property Trust, a. s. ze dne 31.07.2012 zn. č. 2012/1364/OS 
- Souhrnné stanovisko MěÚ Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, ze dne 22.08.2012, zn. č. 

2290/2012/OSUZP/3/Bu. 
- Závazné stanovisko MěÚ Frýdlant, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 10.09.2012 č. j. 

2570/2012/OSUZP/3/Po – 023 ZPF 
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- Stanovisko Krajské správy silnic LK, p. o. ze dne 15.11.2012 zn. č. 30/12/PM/169/9125 
- Souhlas Krajské správy silnic LK, p. o. k vydání územního souhlasu a ohlášením stavby sjezdu a RD 

ze dne 15.11.2012 zn. č. 30/12/PM/169/9125/a 
- Rozhodnutí MěÚ Frýdlant, Odboru dopravy k povolení k připojení sousední nemovitosti k silnici, ze dne 

10.12.2012 pod č. j. 3481/2012/OD/Bu/177 
- Rozhodnutí MěÚ Frýdlant, Odboru dopravy k povolení stavby sjezdu/nájezdu, účelové komunikace 

a zpevněné plochy pro parkování v ochranném pásmu silnice, ze dne 03.01.2013 pod č. j. 
3605/2012/OD/Bu/002 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a připomínek dotčených orgánů státní správy 
vyžadovaných zvláštními předpisy, a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném 
znění.   
Žadatel čestně prohlásil, že informace o záměru umístění stavby byla bezodkladně vyvěšena na veřejně 
přístupném místě a to od 12.12.2012 až do doby veřejného ústního jednání 17.01.2013.  
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a připomínek dotčených orgánů státní správy 
vyžadovaných zvláštními předpisy, a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:  

 Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. 
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:  

Veřejnost neuplatnila připomínky.  
Stavební úřad neshledal důvody, pro které by územní rozhodnutí o umístění stavby nemohl vydat.  
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne kdy nabude právní moci. Podmínky 
rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li, z povahy věci k jejich kontumaci. 
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele nebo jeho 
právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje. K vlastní realizaci stavby 
rodinného domu včetně inženýrských sítí a terénních úprav je nutné ohlášení stavby nebo stavební povolení, 
které bude vydáno na základě předložené žádosti a dokladů. Žádost bude podaná na příslušném stavebním 
úřadě, kterým je MěÚ Nové Město pod Smrkem, Odbor výstavby a životního prostředí.  K realizaci stavby 
vegetační čistírny odpadních vod a vrtané domovní studny je nutné povolení vodoprávního úřadu včetně 
povolení k vypouštění odpadních vod a k odběru podzemních vod, které bude vydáno na základě předložené 
žádosti a dokladů. Žádost bude podaná na příslušném vodoprávním úřadě, kterým je MěÚ Frýdlant, Odbor 
stavebního úřadu a životního prostředí. 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona  
- Ing. Otakar Novotný, Na Hutích 44, Jablonec nad Nisou, zmocněnec investora Ing. Reného Bláhy, bytem 

Kokonínská 2060/20a, Jablonec nad Nisou 
- Obec Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem 245, Jindřichovice pod Smrkem 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona  
- Věnceslava Plačková (r. 1951), Jiřího náměstí 208/1, Poděbrady 
- Jolana Bláhová, Kokonínská 2060/20a, Jablonec nad Nisou  
- Pavel Henzl, Dětřichovec 87, Jindřichovice pod Smrkem,  
- Ladislava Henzlová, Dětřichovec 87, Jindřichovice pod Smrkem 
- Obec Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem 245, Jindřichovice pod Smrkem 
- Krajská správa silnic LK, p. o., Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou 
- zveřejněním na úřední desce Městského úřadu Nové Město pod Smrkem a obce Jindřichovice 

pod Smrkem, dále na internetových stránkách Městského úřadu Nové Město pod Smrkem 

P o u č e n í  

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, 
a to podáním učiněným u Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, Odboru výstavby a životního prostředí. 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu, a aby 
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady 
Městský úřad Nové Město pod Smrkem, Odbor výstavby a životního prostředí. Včas podané odvolání 
má odkladný účinek.  
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V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí 
je nepřístupné.   
Zároveň účastníky řízení upozorňuje, že pokud jim nebylo předmětné rozhodnutí doručeno doručovatelem přímo 
do vlastních rukou, ale ve smyslu § 23 odst. 1a 2 správního řádu uloženo u městského úřadu nebo na poště 
a jestliže si adresát uloženou písemnost nevyzvedl ve lhůtě deseti dnů, písemnost se považuje za doručenou 
desátý den. Lhůta pro případné podání odvolání se tedy počítá nikoliv od faktického převzetí předmětného 
rozhodnutí účastníkem řízení na městském úřadě nebo poště, ale od desátého dne od uložení písemnosti.  

 
 
 

Otisk razítka 

 
 
 

 
Veronika Houhová v. r.  
referentka Odboru výstavby a ŽP 
 
 
 
OBDRŽÍ: 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (obdrží doporučeně, do vlastních rukou) 

- Ing. Otakar Novotný, Na Hutích 44, Jablonec nad Nisou, zmocněnec investora Ing. Reného Bláhy, bytem 
Kokonínská 2060/20a, Jablonec nad Nisou 

- Obec Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem 245, Jindřichovice pod Smrkem 
  

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona  
- zveřejněním na úřední desce Městského úřadu Nové Město pod Smrkem a obce 

Jindřichovice pod Smrkem, dále na internetových stránkách Městského úřadu Nové Město pod Smrkem 
- Věnceslava Plačková (r. 1951), Jiřího náměstí 208/1, Poděbrady 
- Jolana Bláhová, Kokonínská 2060/20a, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01  
- Pavel Henzl, Dětřichovec 87, Jindřichovice pod Smrkem, PSČ 463 65  
- Ladislava Henzlová, Dětřichovec 87, Jindřichovice pod Smrkem, PSČ 463 65 
- Obec Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem 245, Jindřichovice pod Smrkem, 

PSČ 463 65 
- Krajská správa silnic LK, p. o., Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 05 
 

Dále obdrží: (obdrží doporučeně) 
- Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, T. G. Masaryka 37, Frýdlant, PSČ 464 01  
- Městský úřad Frýdlant, Odbor dopravy, T. G. Masaryka 37, Frýdlant, PSČ 464 01  
- Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, oddělení vodoprávní úřad, T. G. Masaryka 37, 

Frýdlant, PSČ 464 01 

- Obec Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem 245, Jindřichovice pod Smrkem, 
PSČ 463 65  

- Městský úřad Nové Město pod Smrkem, Odbor životního prostředí, Palackého 280, Nové  Město pod 
Smrkem, PSČ 463 65 

- Krajská správa silnic LK, p. o., Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 05  
 
 
Ostatní:  

- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly  
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Příloha: 
- Ověřena situace stavby 
- 1x ověřenou dokumentaci obdrží žadatel po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí   

 
 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Nové Město 
pod Smrkem a obce Jindřichovice pod Smrkem a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup. 

 
Správním poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v celkové výši 1000,-- Kč 
byl uhrazen na účet MěÚ Nové Město pod Smrkem dne 05.12.2012. 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne : ……………………..                                       Sejmuto dne : …………………….. 
 
 
 
 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
  
 
 
 


