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V Pohořelicích 24. května 2021

Územní rozhodnutí č. 22/2021
Výroková část:
Dne 13.4.2021 podala společnost EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2,
zast. ELING CZ s.r.o., IČO 27752810, Střelnice 2797/22a, Líšeň, 628 00 Brno 28 (dále jen „žadatel“) žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení pro stavbu: Pohořelice, Brněnská, rozš. NN,
dobíjecí stanice na pozemcích parc. č. 969, 980/1, 980/5, 980/7, 980/8, 985/1, 985/2, 985/3, 986, 994/7,
996/3, 996/4, 997/1, 997/8 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.
Odbor územního plánování a stavební úřad Městského úřadu Pohořelice, jako stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení o umístění stavby (dále jen „územní řízení“)
přezkoumal podle ustanovení § 84 až 92 stavebního zákona, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
v územním řízení a podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává

rozhodnutí o umístění stavby
Pohořelice, Brněnská, rozšíření NN, dobíjecí stanice (dále jen „záměr“)
na pozemcích parc. č. 969 ostatní plocha, 980/1 ostatní plocha, 980/5 ostatní plocha, 980/7 ostatní
plocha, 980/8 ostatní plocha, 985/1 ostatní plocha, 985/2 ostatní plocha, 985/3 ostatní plocha, 986
ostatní plocha, 994/7 ostatní plocha, 996/3 ostatní plocha, 996/4 ostatní plocha, 997/1 ostatní plocha,
997/8 ostatní plocha v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.
Popis záměru:
Jedná se rozšíření distribučních rozvodů NN. Kabelové vedení NN bude uloženo ve veřejných
komunikačních a zelených plochách, soukromých pozemcích s ohledem na jejich hranice a trasy stávajících
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inženýrských sítí. Kabely budou uloženy v zemi s min. krytím 0,7 m v rostlém terénu a 1 m v komunikaci.
Křížení a souběh s ostatními sítěmi bude dle ČSN 73 6005, tab. 1 a 2. V místech možného mechanického
poškození bude vedení VN uloženo do chráničky.
V zájmovém území se nachází zděná trafostanice s označením TS Za MÚ 500815. U této TS se v zadní části
nachází rozpojovací skříň NN. Z této skříně NN bude vyveden zemní kabel NN NAYY 4x150, který bude
veden podél stávající distribučních rozvodů NN po pozemcích parc. č. 978, 980/8, 980/7, 980/6, 980/1,
980/5. Zde bude proveden překop komunikace přes parcelu 985/3, poté bude kabelové vedení NN vedeno
podél obruby v pozemku parc. č. 986. Po trase 62 m bude proveden překop zpět na protější stranu
komunikace přes pozemek parc. č. 985/1. Poté bude kabel veden v chodníku v pozemku parc. č. 975 vše
v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.
Přechod přes komunikaci bude proveden přes pozemky parc. č. 985/2, 994/7 a 997/1. kabel na pozemku
parc. č. 996/4 se stočí směrem ke zdravotnímu středisku, tak aby kolmo křížil budoucí výjezd z parkoviště.
Zakončen bude v rozpojovací skříni SD 622, která nahradí dosavadní rozpojovací skříň. Bude se jednat o
výměnu této skříně.
Celková délka trasy bude 204 m.
Stanoví podmínky pro umístění a provedení záměru:
1. Stavba bude umístěna a provedena podle ověřené dokumentace, kterou zpracoval Emil Smutný,
autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT - 1005949. Případné změny budou
předem projednány a schváleny zdejším stavebním úřadem.
2. Stavba bude umístěna v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou v souladu s výkresem situace č. D 2.1, který je
nedílnou součástí dokumentace ověřené v územním řízení.
3. Stavba nepodléhá vydání stavebního povolení ani jiného opatření MěÚ Pohořelice, odboru územního
plánování a stavebním úřadu. Podléhá však vydání kolaudačního souhlasu.
4. Budou dodrženy povinnosti stavebníka dle § 152 stavebního zákona.
5. Před zahájením prací budou vytýčeny všechny inženýrské sítě a dodržena jejich ochranná pásma.
6. Před zahájením realizace předmětné stavby ověří stavebník aktuální stav sítě SEK-ITSELF.
7. Při realizaci stavby bude dodržena ČSN 736005.
8. Při výkopech nesmí být narušen kořenových systém stromů.
9. Práce budou provedeny dodavatelsky. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu zahájení prací na stavbě a
současně předloží název dodavatele stavby a jeho oprávnění k provádění prací. Provádět stavbu může
jako zhotovitel jen stavební podnikatel, jehož účelem podnikání je provádění staveb. Dále zabezpečí,
aby práce na stavbě, k jejímuž provedení je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které
jsou držiteli takového oprávnění.
10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., o
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a
dbát tak o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
11. Dále bude dodržen zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č.
23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění. Budou dodržena
ochranná a bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. k zajištění spolehlivého provozu
energetických zařízení a bezpečnostních pásem k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií.
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12. Při realizaci budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Přihlíženo bude k příslušným technickým normám.
13. Zájmy sousedů a jiných stavbou dotčených stran nesmí být narušeny vč. hluku, prašnosti, znečištění
vozovek a chodníků. Práce na stavbě, které vytvářejí hluk, nebudou prováděny v době nočního klidu.
Případné škody budou majitelům uhrazeny podle platných předpisů.
14. Na stavbě bude veden stavební deník, který bude předložen kdykoliv při kontrolní prohlídce stavby.
15. Stavba bude dokončena do 12 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí.
16. Po dokončení stavby podá stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu, ke kterému předloží
zejména dokumentaci skutečného provedení stavby, stavební deník k nahlédnutí, revizi elektro,
předávací protokol dodavatelské firmy.
17. Při provádění musí stavebník respektovat podmínky z vydaných vyjádření a stanovisek, zejména:
MěÚ Pohořelice, odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 03.06.2020, č j. MUPO36952/2020/ZP/LAJ - v blízkosti stromů je nutno vést trasu v dostatečné vzdálenosti od paty kmene
tak, aby při výkopech nebyl poškozený kořenový systém stromů;
Povodí Moravy, s.p. – stanovisko ze dne 25.06.2020 zn.: PM-20929/2020/5203/Kuč – lokalita výstavby
se nachází v záplavovém území. Povodí Moravy nebude zodpovídat za případné škody na majetku,
které mohou staviteli vzniknout při průchodu velkých vod. Každý vlastník stavby a zařízení
v záplavových územích, korytech vodních toků nebo sousedících a mini je povinen udržovat svůj
majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a
neohrožoval plynulý odchod vod, a to i v případě povodní. Povinnost vlastníků pozemků a staveb
ležících v záplavovém území a v blízkosti vodního toku jsou dány ustanovením § 52 a § 85 zákona č.
254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti vlastníka stavby plní na rozestavěných stavbách
stavebník.
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. – vyjádření ze dne 22.06.2020 č.j.: POZ-2020-003453: v řešeném
území se nachází vodovodní a kanalizační sítě – vytýčení je nutno objednat u ČOV Pohořelice, o vytýčení
bude vydán protokol. Rozpojovací skříně a přípojkové skříně musí být umístěny mimo ochranné pásmo
kanalizace, které je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu, tj. 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. Před realizací protlaku křížící kanalizační síť
požadujeme přizvat zástupce ČOV Pohořelice k projednání na místo samé. Křížení kabelů NN a
kanalizací požadujeme provádět pod úhlem 45 st. až 90 st. Při křížení a souběhu NN s kanalizací musí
být dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Před záhozem míst
křížení a souběhu kabelů NN s kanalizací požadujeme přizvat zástupce ČOV Pohořelice ke kontrolám
provedení a dodržení příslušné ČSN. Investor prokazatelně seznámí (zápisem do stavebního deníku)
dodavatele stavby s aktuálním obsahem vyjádření VaK Břeclav a s vytyčenou trasou kanalizace.
GridServices, s.r.o. – stanovisko ze dne 15.06.2020, zn. 5002151581: V zájmovém území se nachází STL
plynovod PE DN 90, DN 63 a STL přípojky – požadujeme dodržet minimální vzdálenost pro souběh
plynárenského zařízení a silových kabelů: 600 mm a všechny podmínky obsažené v tomto vyjádření.
CETIN, a.s. – vyjádření ze dne 08.03.2021 č.j.: 577483/21 – dojde ke střetu se sítí elektronických
komunikací – požadujeme dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):
EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
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Odůvodnění:
Dne 13.4.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem
bylo územní řízení zahájeno.
Stavební úřad opatřením ze dne 14.4.2021 oznámil zahájení územního řízení všem známým účastníkům
řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům a upozornil je v souladu s ustanovením § 87 a § 89 stavebního
zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek a námitek.
Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání,
jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o územní rozhodnutí poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení záměru a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 15
dnů od doručení tohoto oznámení.
Oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným
orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se
oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu,
dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, se
doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85
odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.
Okruh účastníků územního řízení byl vymezen následovně:
podle § 85 odst. 1 stavebního zákona
a) žadatel
EG.D, a.s.
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
Město Pohořelice
podle § 85 odst. 2 stavebního zákona
a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
Město Pohořelice, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
Vlastníci nebo správci dotčených sítí technické infrastruktury: CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o., , Povodí
Moravy, s.p., , Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., ,
vlastníci sousedních pozemků vzhledem k blízké vzdálenosti parc. č. 973, 974, 976, 977, 979/3, 987/1 v k. ú.
Pohořelice nad Jihlavou
Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické
nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků
územního řízení:
-

MěÚ Pohořelice, odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 03.06.2020, č j. MUPO36952/2020/ZP/LAJ;

-

Povodí Moravy, s.p. – stanovisko ze dne 25.06.2020 zn.: PM-20929/2020/5203/Kuč;

-

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. – vyjádření ze dne 22.06.2020 č.j.: POZ-2020-003453;
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-

GridServices, s.r.o. – stanovisko ze dne 15.06.2020, zn. 5002151581;

-

CETIN, a.s. – vyjádření ze dne 08.03.2021 č.j.: 577483/21;

-

T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření ze dne 22.05.2020 zn. E21922/20

-

Vodafone Czech Republic, a.s. – vyjádření ze dne 22.05.2020 zn.: MW9910151092173949

-

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného
dozoru – souhlasné závazné stanovisko ze dne 01.06.2020 sp.zn.: 101366/2020-1150-OÚZ-BR SpMO
1899-532/2020-1150

K žádosti bylo dále doloženo:
-

Seznam dotčených pozemků stavbou

-

Plná moc pro Emila Smutného

-

Plná moc pro ELING CZ, s.r.o.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek
zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.
Z hledisek, uvedených v §90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto:
Umísťovaný záměr je v souladu s požadavky:
-

tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání
území – jedná se o stavbu veřejně prospěšnou, která se nachází na veřejně přístupných plochách.
Umístění stavby je z hlediska územně plánovací dokumentace, dalších existujících územně plánovacích
záměrů i cílů a úkolů územního plánování přípustné.

-

na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem – nové kabelové vedení NN bude
napojeno na stávající distribuční síť NN ze stávajících rozvodů NN na pozemku parc. č. 237/1 v k.ú.
Pohořelice nad Jihlavou.

-

podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů - žádost obsahuje veškeré náležitosti, které
upravuje ustanovení § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 1 k této vyhlášce, je v souladu s ustanovením vyhlášky
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.
398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a
dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, v platném znění.

-

zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů - k
umístění staveb byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné
zvláštními právními předpisy - Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí, Městský úřad
Pohořelice Odbor dopravy a silničního hospodářství.

Rozhodnutí obsahuje náležitosti dle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
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V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
-

veřejnost nepodala žádné připomínky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Podmínky, které se vztahují k provádění a užívání stavby, nebyly do podmínek územního rozhodnutí
zahrnuty, neboť ty může stavební úřad ve smyslu §115 stavebního zákona zahrnout až do podmínek
stavebního povolení. Proto je nutné, aby dotčené orgány, účastníci řízení a správci dotčených sítí tyto své
podmínky uplatnily ve stavebním řízení.
Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich plnění
vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.
Stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se
před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu 5 dnů a zároveň
upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení
mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3
správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a
uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas
podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu
odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s
potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal
jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady
účastníka.
K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu
odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl
uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí
být tento úkon učiněn spolu s odvoláním
Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.
Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně vlivu užívání stavby na
území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti:
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a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné
obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho
platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací
rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v
době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho
platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.
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.

Ing. Iva Hrstková
vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ,
stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. e) ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové
hodnotě 1000,- Kč byl uhrazen dne 16.04.2021.

Příloha pro žadatele:
situační výkres

Doručí se:
Účastníci řízení:
Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Datová schránka:
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, nf5dxbu
ELING CZ s.r.o., Střelnice 2797/22a, Líšeň, 628 00 Brno 28, DS: PO, 8gr3rzy
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha
28, DS: OVM, 96vaa2e
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav 2, DS: PO, gnugxza

Čj.: MUPO-14825/2021/SU/HRI

7z8

Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: OVM_PO, kr7cdry

Dotčené orgány:
Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Městský úřad Pohořelice Odbor dopravy a silničního hospodářství, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem
oznámení.
Datum vyvěšení: .............................................

Datum sejmutí: ..........................................

.........................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

..................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ...............................................

V elektronické podobě
zveřejněno od: ............................................

.......................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

........................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:
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