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DATUM:

17.7.2012

DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. e) a § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném
územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 aţ 91 a § 109 aţ 114 stavebního zákona
ţádost o vydání rozhodnutí o umístění a povolení stavby, kterou dne 31.5.2012 podali
Hana Ţítková, nar. 10.4.1969, U Cukrovaru 156, 503 02 Předměřice nad Labem a
Martin Ţítek, nar. 22.12.1970, U Cukrovaru 156, 503 02 Předměřice nad Labem,
které zastupuje Ing. Radko Vondra - PRIDOS, IČ 13207245, nar. 16.9.1953,
Na Potoce 648/6b, 500 11 Hradec Králové
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
Novostavba garáţe pro dva automobily u rodinného domu č.p. 260 v obci Předměřice
nad Labem
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 303 v katastrálním území Předměřice nad Labem.
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Stavba obsahuje:
Objekt novostavby garáţe pro dva osobní automobily je situován v severozápadním rohu
stavební parcely, ve vzdálenosti 2,0 m od severní hranice. Objekt garáţí je navrţen
jednopodlaţní, s plochou střechou. Garáţová vrata jsou navrţena na východní straně,
tak aby bylo moţno komunikačně navázat na stávající zpevněnou plochu před rodinným
domem a z ní na stávající sjezd z přilehlé místní komunikace. Druhý vstup do prostoru
garáţí bude umoţněn jednokřídlovými dveřmi, které jsou navrţeny na jiţní straně objektu.
V jiţní stěně je dále navrţeno dvoukřídlé okno.
Půdorysný tvar garáţe je obdélníkový s rozměry 6,64 x 6,00 m se zastavěnou plochou
40,0 m2. Vztaţný bod 0,000 je úroveň čisté podlahy garáţe (cca +0,100 nad stávající
zpevněnou plochou přilehlého dvora). Základy jsou navrţeny jako plošné, základové pasy
ze ztraceného bednění tl. 300 mm, základová spára v hloubce - 1,200. Svislé nosné
konstrukce budou provedeny ze ztraceného bednění BEST 15, tl. zdiva 150 mm,
zastropení objektu nosníky BEST UNIKA 580 a stropními vloţkami tl. 200 mm, nosníky
budou uloţeny ve spádu a budou současně tvořit spádovou vrstvu střešní roviny.
Na nosníky bude provedena betonová mazanina s KARI sítí, ke které bude mechanicky
kotvena fóliová hydroizolace. Výška atiky je v úrovni + 2,950.
Okno a dveře jsou navrţeny plastové, ocelová garáţová sekční vrata. Klempířské prvky
budou provedeny z poplastovaného plechu. Výjezd z garáţe bude vydláţděn stejně jako
stávající zpevněná plocha před stávajícím rodinným domem.
Dešťové vody ze střechy objektu garáţe budou odváděny do stávající domovní dešťové
kanalizace.
Objekt garáţe bude napojen na elektrickou energii protaţením stávajícího domovního
vedení.
II.
1.

2.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
poţadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb
Koordinační situace stavby, výkres č. C.b.1) v měřítku 1:250.
Odstup stavby garáţe od hranice pozemku st. p. 303 v k. ú. Předměřice nad Labem
se sousedním pozemkem st. p. 300 v k. ú. Předměřice nad Labem na východní straně je
min. 3,76 m, na severní straně je vzdálenost garáţe od hranice se sousedním
pozemkem parc. č. 401/13 v k. ú. Předměřice nad Labem 2,0 m.
Způsob provádění stavby řešit tak, aby nedocházelo k ohroţování a nadměrnému nebo
zbytečnému obtěţování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým
stavbám nebo pozemkům.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace vypracované
autorizovaným inţenýrem pro pozemní stavby, Ing. Radkem Vondrou, ČKAIT 0602201,
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) závěrečná kontrolní prohlídka stavby po dokončení stavby - při závěrečné kontrolní
prohlídce stavby budou předloţeny, i mimo jiné doklady, zejména písemné doklady
s vyhovujícími výsledky o odborném provedení stavby včetně instalací, vytyčovací
protokol, geodetické zaměření skutečného provedení stavby a dále budou předloţeny
doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím provozu
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a
navazujících předpisů.
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Stavba bude dokončena do 30.6.2013.
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou nebo fyzickou osobou
oprávněnou k provádění stavebních a montáţních prací jako předmětu své činnosti podle
zvláštních předpisů. Název (jméno), sídlo (adresu) a doklad o oprávnění zhotovitele sdělí
stavebník nejpozději 7 dní před zahájením stavby stavebnímu úřadu. Zhotovitel zabezpečí
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím podle § 160 odst. 1 stavebního zákona.
6. Štítek "STAVBA POVOLENA" musí být před zahájením stavby umístěn na viditelném místě
u vstupu na staveniště a tam ponechán aţ do dokončení stavby. Štítek musí být chráněn
před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné.
7. Stavba bude provedena z certifikovaných materiálů, záznam o pouţití těchto materiálů
bude proveden do stavebního deníku, popřípadě jednoduchého záznamu o stavbě.
Doklady stavebník předloţí při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, před započetím
uţívání stavby.
8. Před zahájením stavebních prací stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby
odborně způsobilou osobou. Z vytyčovacího výkresu, musí být patrné umístění stavby
vzhledem k hranicím pozemku. Poloha stavby musí být v souladu s podmínkami
uvedenými pro umístění stavby. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými
zeměměřiči.
9. Magistrát města Hradec Králové, odbor ţivotního prostředí ze dne 17.5.2012
pod zn.: SZ MMHK/078581/2012/ŢP2/Hlav,
investor (stavebník) zabezpečí přednostní vyuţití odpadů, které při stavební činnosti
vzniknou, nebo odstranění odpadů předáním oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona
o odpadech, před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány
utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením,
odcizením nebo únikem. Doklady o vyuţití, nebo předání odpadů oprávněným osobám
budou předloţeny k závěrečné kontrolní prohlídce.
10. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodrţovat
předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona
309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších
poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bliţších minimálních
poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
11. Na staveniště bude znemoţněn přístup nepovolaným osobám.
12. Stavbou dotčené pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do předchozího stavu.
13. Dokončenou stavbu lze uţívat jen na základě oznámení stavebnímu úřadu ve smyslu § 120
stavebního zákona.
4.
5.

Účastníci řízení podle § 27 odst.1 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, na něţ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Martin Ţítek, nar. 22.12.1970, U Cukrovaru 156, 503 02 Předměřice nad Labem
Hana Ţítková, nar. 10.4.1969, U Cukrovaru 156, 503 02 Předměřice nad Labem
IV. Stanoví podle § 74 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád")
odkladný účinek nabytí právní moci
výrokové části I. rozhodnutí, týkající se stavebního povolení, nejdříve na den, kdy se stane
pravomocnou výroková část I. rozhodnutí, týkající se umístění stavby.
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Odůvodnění:
Dne 31.5.2012 podal stavebník ţádost o vydání rozhodnutí o umístění a povolení stavby.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78
odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140
odst. 4 správního řádu.
Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 85 a § 109 stavebního zákona.
Při posuzování přímého dotčení vzal stavební úřad v úvahu druh, rozsah a účel stavby včetně
způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími
předpisy.
Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení,
dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání ţádosti současně nařídil ústní jednání
na Magistrátu města Hradec Králové, odboru stavebním na den 17.7.2012, o jehoţ výsledku byl
sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloţenou
ţádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a
s dotčenými orgány a zjistil, ţe jejím uskutečněním nebo uţíváním nejsou ohroţeny zájmy
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje
obecným poţadavkům na vyuţívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné
technické poţadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by
bránily povolení stavby.
Stanoviska sdělili:
- Magistrát města Hradec Králové, odbor ţivotního prostředí stanovisko dne 17.5.2012
č.j. SZ MMHK/078581/2012/ŢP2/Hlav:
investor (stavebník) zabezpečí přednostní vyuţití odpadů, které při stavební činnosti
vzniknou, nebo odstranění odpadů předáním oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona
o odpadech, před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány
utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením,
odcizením nebo únikem. Doklady o vyuţití, nebo předání odpadů oprávněným osobám
budou předloţeny k závěrečné kontrolní prohlídce.
- Obec Předměřice nad Labem vyjádření dne 21.5.2012
"K předloţené PD Novostavba garáţe na st. p. 303 nemáme námitek. Souhlasíme
s technickým řešením a umístěním na parcele. Dešťové vody jsou odvedeny do stávající
kanalizace v majetku obce. Souhlasíme se sloučeným územním a stavebním řízením."
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje závazné souhlasné stanovisko
dne 23.5.2012 č.j. HSHK-778/OP-2012/b
- Telefonica Czech Republic, a. s. ze dne 15.2.2012 pod čj.: 27048/12,
- ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 15.2.2012 pod zn.: 0100031120,
- ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 15.2.2012 pod zn.: 0200014553,
- Královéhradecká provozní, a. s. ze dne 16.2.2012 pod zn.: 226/TD-12,
- Královéhradecká provozní, a. s. ze dne 11.5.2012 pod zn.: 638/TD-12,
- RWE Distribuční sluţby, s.r.o., ze dne 13.2.2012 pod zn.: 5000584426,
- UPC Česká republika, s.r.o., ze dne 31.1.2012 pod zn.: 12674/Ru,
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předloţených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyţadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za pouţití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
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Účastníci řízení pro umístění stavby dle § 85 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)
Hana Ţítková, nar. 10.4.1969, U Cukrovaru 156, 503 02 Předměřice nad Labem
Martin Ţítek, nar. 22.12.1970, U Cukrovaru 156, 503 02 Předměřice nad Labem
Obec Předměřice nad Labem, Obránců míru č.p. 18, 503 02 Předměřice nad Labem
Účastníci řízení pro umístění stavby dle § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)
Jaroslav Horák, Černilov č.p. 120, 503 43 Černilov
Ing. Štěpán Hiršl, Slezská č.p. 1313/66, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Pavel Hiršl, Slezská č.p. 1313/66, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Zdenka Hiršlová, Slezská č.p. 1313/66, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Telefonica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Vladimír Blaţek, Průmyslová č.p. 265, 503 02 Předměřice nad Labem
Ivana Blaţková, Průmyslová č.p. 265, 503 02 Předměřice nad Labem
Pavel Škvrna, Průmyslová č.p. 265, 503 02 Předměřice nad Labem
Lenka Škvrnová, Průmyslová č.p. 265, 503 02 Předměřice nad Labem
Jindřich Adamíra, Průmyslová č.p. 265, 503 02 Předměřice nad Labem
Marie Adamírová, Průmyslová č.p. 265, 503 02 Předměřice nad Labem
Marie Schejbalová, Průmyslová č.p. 265, 503 02 Předměřice nad Labem
Účastníci stavebního řízení dle § 109 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)
Hana Ţítková, nar. 10.4.1969, U Cukrovaru 156, 503 02 Předměřice nad Labem
Martin Ţítek, nar. 22.12.1970, U Cukrovaru 156, 503 02 Předměřice nad Labem
Jaroslav Horák, Černilov č.p. 120, 503 43 Černilov
Ing. Štěpán Hiršl, Slezská č.p. 1313/66, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Pavel Hiršl, Slezská č.p. 1313/66, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Zdenka Hiršlová, Slezská č.p. 1313/66, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost připomínky neuplatnila.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího
správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby kaţdý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí zašle, podle § 92 odst. 4 stavebního zákona a § 9
odst. 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy
a územního opatření, ověřenou grafickou přílohu v měřítku katastrální mapy stavebníkovi a
obecnímu úřadu, jehoţ územního obvodu se umístění stavby týká.
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Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle, podle § 115 odst. 3
stavebního zákona, stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek
„STAVBA POVOLENA“ obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení
ověřené projektové dokumentace zašle obecnímu úřadu, jehoţ územního obvodu se umístění
stavby týká.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu
na staveniště a ponechat jej tam aţ do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního
souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů
ze štítku.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí
o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich
konzumaci.
Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci (v souladu s ustanovením
§ 73 aţ § 75 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Stavební
povolení pozbývá platnosti podle § 115 odst. 4 stavebního zákona, jestliţe stavba nebyla
zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Opatření dotčených orgánů, samostatně vydaná ke stavbě formou správních rozhodnutí,
jsou platná a vymahatelná nezávisle na tomto rozhodnutí.

Ing. arch. Petr Večeřa
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích poloţky 17 odst. 1
písm. d) ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 17.7.2012.
Příloha:
Kopie zákresu stavby do mapy KN s vyznačeným záměrem výkres č. C.b.2) volně zmenšeno.
Obdrţí:
účastníci řízení pro umístění stavby podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona
(dodejka, datová schránka):
Ing. Radko Vondra - PRIDOS, Na Potoce č.p. 648/6b, Třebeš, 500 11 Hradec Králové 11
- zástupce stavebníka na základě plné moci.
Obec Předměřice nad Labem, IDDS: jrda9er
účastníci řízení pro umístění stavby podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doručení
veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona):
Jaroslav Horák, Černilov č.p. 120, 503 43 Černilov
Ing. Štěpán Hiršl, Slezská č.p. 1313/66, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Pavel Hiršl, Slezská č.p. 1313/66, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Zdenka Hiršlová, Slezská č.p. 1313/66, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Vladimír Blaţek, Průmyslová č.p. 265, 503 02 Předměřice nad Labem
Ivana Blaţková, Průmyslová č.p. 265, 503 02 Předměřice nad Labem
Pavel Škvrna, Průmyslová č.p. 265, 503 02 Předměřice nad Labem
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Lenka Škvrnová, Průmyslová č.p. 265, 503 02 Předměřice nad Labem
Jindřich Adamíra, Průmyslová č.p. 265, 503 02 Předměřice nad Labem
Marie Adamírová, Průmyslová č.p. 265, 503 02 Předměřice nad Labem
Marie Schejbalová, Průmyslová č.p. 265, 503 02 Předměřice nad Labem
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22 Praha
účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 stavebního zákona (dodejka):
Ing. Radko Vondra - PRIDOS, Na Potoce č.p. 648/6b, Třebeš, 500 11 Hradec Králové 11
- zástupce stavebníka na základě plné moci.
Jaroslav Horák, Černilov č.p. 120, 503 43 Černilov
Ing. Štěpán Hiršl, Slezská č.p. 1313/66, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Pavel Hiršl, Slezská č.p. 1313/66, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Zdenka Hiršlová, Slezská č.p. 1313/66, Vinohrady, 130 00 Praha 3
dotčené orgány (dodejka, datová schránka):
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e
Magistrát města Hradec Králové, odbor ţivotního prostředí, Československé armády č.p. 408,
502 00 Hradec Králové
k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení:
Magistrát města Hradec Králové, odbor správní k vyvěšení veřejné vyhlášky,
Československé armády č.p. 408, Hradec Králové
Obecní úřad Předměřice nad Labem, Obránců míru č.p. 18, 503 02 Předměřice nad Labem
po dni nabytí právní moci:
(podle § 92 odst. 4 a podle § 115 odst. 3 stavebního zákona předá rozhodnutí opatřené
záznamem o účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou, ověřenou projektovou dokumentaci
a štítek "STAVBA POVOLENA"):
Ing. Radko Vondra - PRIDOS, Na Potoce č.p. 648/6b, Třebeš, 500 11 Hradec Králové 11
Obec Předměřice nad Labem, Obránců míru č.p. 18, 503 02 Předměřice nad Labem
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Obec Předměřice nad Labem má schválený územní plán obce, který nabyl účinnosti
dne 27. října 2010. Podle § 87 odst. 1 stavebního zákona se oznámení o zahájení řízení,
účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 2 stavebního zákona doručuje veřejnou
vyhláškou.
Podle § 20 stavebního zákona doručení veřejnou vyhláškou se provede vyvěšením
písemnosti na úřední desce odboru stavebního Magistrátu města Hradec Králové a
na úřední desce Obce Předměřice nad Labem.
Písemnost
bude
téţ
zveřejněna
způsobem
umoţňující
dálkový
přístup:
www.hradeckralove.org a www.predmericenl.cz
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a téţ způsobem
umoţňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost povaţuje
za doručenou. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, povaţuje
se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději.

Vyvěšeno dne:…………………………….

Sejmuto dne:………………………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí na veřejné desce.

Vyvěšeno dne:…………………………….

Sejmuto dne:………………………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí způsobem umoţňujícím
dálkový přístup.
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