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Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546, 140 00 Praha,
kterého zastupuje:
PRAGOPROJEKT, a.s., Marcela Stibůrková, IČO 45272387, K Ryšánce 1668, 147 00 Praha
(dále jen "stavebník") dne 31.3.2022 podal žádost o vydání stavebního povolení ke stavbě:

Dálnice D6 Petrohrad – Lubenec
-

SO 320 Přeložka vodovodu PVC 90 v km 65,338
na parc. č. 1374, 1376, 1377, 1378, 1397 v katastrálním území Petrohrad,
a na parc. č. 1087, 1088/2, 1101, 1102/3 v katastrálním území Bílenec,

-

SO 321 Přeložka vodovodu PVC 225 v km 70,502 na parc. č. 1023/1,
1025, 1026, 1027, 1028, 1039/1, 1040, 1041/1, 1041/2, 1044/1, 1045/1
v katastrálním území Malměřice,

-

SO 322 Přeložka odpadu od vodojemu DN 300 v km 71,025 na parc.
č. 1032, 1039/1, 1054/1, 1056/1, 1056/2 v katastrálním území Malměřice,

-

DO 323 Přeložka vodovodu PVC 160 v km 71,099 na parc. č. 1032,
1038, 1039/1, 1056/1, 1056/2, 1057/1 v katastrálním území Malměřice,

-

SO 330 Přeložka vodoteče v km 64,162 na parc. č. 1019/1, 1019/3,
1026, 1027 v katastrálním území Bílenec,

-

SO 331 Přeložka Bíleneckého potoka v km 65,290 na parc. č. 1210/2,
1213, 1218, 1219/1, 1221, 1333/2, 1337/1, 1340/2 v katastrálním území
Bílenec,

-

SO 332 Přeložka Podvíneckého potoka v km 66,376 na parc. č. 973,
1031, 1033, 1034, 1077/1, 1077/2 v katastrálním území Černčice u
Petrohradu,

-

SO 333 Přeložka vodoteče v km 69,006 na parc. č. 1055/2, 1055/3,
1056/2 v katastrálním území Mukoděly,
a na parc. č. 3937/2, 3961/1, 3961/2 v katastrálním území Stebno u
Petrohradu,
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-

SO 334 Přeložka vodoteče v km 69,696 na parc. č. 3899/2, 3911,
3934/3, 3935/2, 3958, 3959 v katastrálním území Stebno u Petrohradu,

-

SO 340 Úpravy meliorací v km 64,133 - 64,518 na parc. č. 1029/1,
1030/2, 1030/3, 1030/4, 1030/5, 1030/6, 1030/7, 1030/9, 1030/10, 1031,
1038, 1044/3, 1301/3 v katastrálním území Bílenec,

-

SO 341 Úpravy meliorací v km 65,073 - 65,702 na parc. č. 1375/2,
1376, 1378, 1380/2, 1380/4, 1388, 1391, 1397 v katastrálním území
Petrohrad,
a na parc. č. 1034/1, 1052, 1102/3, 1110/1, 1213, 1218, 1219/1, 1219/2,
1221, 1223, 1234, 1236/1, 1236/3, 1337/1, 1359 v katastrálním území
Bílenec,

-

SO 342 Úpravy meliorací v km 66,374 - 66,677 na parc. č. 980/1,
980/3, 1032/1, 1032/2, 1033, 1034 v katastrálním území Černčice u
Petrohradu,

které jsou součástí veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury „Dálnice D6 Petrohrad –
Lubenec“ (dále jen „stavba“).
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Čísla hydrologického pořadí

Ústecký
Petrohrad - Petrohrad, Černčice, Bílenec,
Vroutek - Mukoděly, Blatno - Malměřice,
Kryry - Stebno
Malměřice, Bílenec, Černčice u
Petrohradu, Petrohrad, Stebno u
Petrohradu, Mukoděly
parc. č. 1023/1, 1025, 1026, 1027, 1028,
1032, 1038, 1039/1, 1040, 1041/1,
1041/2, 1044/1, 1045/1, 1054/1, 1056/1,
1056/2, 1057/1 v katastrálním území
Malměřice,
parc. č. 1019/1, 1019/3, 1026, 1027,
1029/1, 1030/2, 1030/3, 1030/4, 1030/5,
1030/6, 1030/7, 1030/9, 1030/10, 1031,
1034/1, 1038, 1044/3, 1052, 1087,
1088/2, 1101, 1102/3, 1110/1, 1210/2,
1213, 1218, 1219/1, 1219/2, 1221, 1223,
1234, 1236/1, 1236/3, 1301/3, 1333/2,
1337/1, 1340/2, 1359 v katastrálním
území Bílenec,
parc. č. 973, 980/1, 980/3, 1031, 1032/1,
1032/2, 1033, 1034, 1077/1, 1077/2 v
katastrálním území Černčice u
Petrohradu,
parc. č. 1374, 1375/2, 1376, 1377, 1378,
1380/2, 1380/4, 1388, 1391, 1397 v
katastrálním území Petrohrad,
parc. č. 3899/2, 3911, 3934/3, 3935/2,
3937/2, 3958, 3959, 3961/1, 3961/2 v
katastrálním území Stebno u Petrohradu,
parc. č. 1055/2, 1055/3, 1056/2 v
katastrálním území Mukoděly
513

Žádost nebyla úplná, v průběhu řízení byly doklady průběžně doplňovány.
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Řízení je vedeno podle stavebního zákona a zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,
v platném znění (dále jen „liniový zákon“). Navržená stavba „Dálnice D6 Petrohrad – Lubenec“
byla posouzena podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“).
Řízení o povolení odstranění stavby je ve smyslu § 3 písm. g) bodu 13. zákona o EIA, tj. řízení,
v němž se vydává rozhodnutí nezbytné pro uskutečnění záměru, navazujícím řízením vedeným
rovněž dle § 9b – 9d zákona o EIA.
Odbor životního prostředí MěÚ Podbořany, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální
stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný
správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
přepisů,

oznamuje
podle § 47 odst. 1 správního řádu, ve spojení s § 128 odst. 4 stavebního zákona účastníkům
řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení o povolení odstranění stavby. Vzhledem k tomu, že
ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků, není nezbytné nařídit ústní jednání dle § 49
odst. 1 správního řádu, vodoprávní úřad tímto dále oznamuje, že účastníci řízení mohou uplatnit
námitky a dotčené orgány závazná stanoviska

do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.

INFORMACE
podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb. „O posuzováni vlivů na životni prostředí"’
ve znění pozdějších předpisů.
Jelikož se jedná o záměr posouzený podle zákona č. 100/2001 Sb. „O posuzování vlivů na
životní prostředí", ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA"), je předmětné stavební
řízení podle ustanovení § 3 písm. g) zákona o EIA navazujícím řízením a Městský úřad
Podbořany, Odbor životního prostředí, jako speciální stavební úřad ve věcech vodních děl spolu
s oznámením o zahájení řízení uvádí následující informace podle ustanovení § 9b zákona o
EIA:
-

Jedná se o záměr posouzený podle zákona o EIA.

-

Do příslušné dokumentace pro navazující řízení lze nahlédnout na Městském úřadě
v Podbořanech (Odbor životního prostředí Městského úřadu Podbořany, úřední dny Po.
a St. 7,00 - 16,30 hodin; Út. a Čt. 7,00 - 15,00 hodin; Pá. 7,00 - 14,30 hodin), v I. patře,
č. dveří 210.

-

Předmětem navazujícího řízení je vydání stavebního povolení dle § 115 stavebního
zákona pro stavební objekty:
 SO 320 Přeložka vodovodu PVC 90 v km 65,338 - Stávající vodovod kříží
navrhovanou trasu rychlostní komunikace D6 v nevyhovujícím úhlu a v úseku,
kde je komunikace vedena na násypu. Přeložka vodovodu bude o délce 94,59
m a bude vedena kolmo na osu komunikace. Pod komunikací bude uložena v
ocelové chráničce DN 250 o délce 56,50 m.
 SO 321
Přeložka vodovodu PVC 225 v km 70,502 - Stávající zásobní
vodovod kříží navrhovanou trasu rychlostní komunikace D6 v nevyhovujícím
úhlu a v úseku, kde je komunikace vedena na násypu. Přeložka vodovodu bude
o délce 223,63 m a bude vedena kolmo na osu komunikace. Křížení s
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komunikací bude řešeno uložením potrubí v ocelové chráničce DN 400 o délce
48,50 m.
SO 322 Přeložka odpadu od vodojemu DN 300 v km 71,025 - Stávající odpad
od vodojemu kříží navrhovanou trasu rychlostní komunikace D6 v nevyhovujícím
úhlu a v úseku, kde je komunikace vedena na násypu. Přeložka odpadu bude
vedena kolmo na osu komunikace. Křížení s komunikací bude řešeno pomocí
obetonování kameninového potrubí v délce 41,0 m. V lomových bodech
kanalizace budou revizní šachty DN 1000. Stávající potrubí PVC DN 300 v místě
křížení s navrhovanou komunikací D6 bude zafoukáno cementopopílkovou
suspenzí v délce 66,70 m.
SO 323
Přeložka vodovodu PVC 160 v km 71,099 - Stávající přívodní
vodovod kříží navrhovanou trasu rychlostní komunikace D6 v nevyhovujícím
úhlu a v úseku, kde je komunikace vedena v zářezu. Přeložka přívodního
vodovodu bude o délce 260,63 m a bude vedena kolmo na osu komunikace.
Pod komunikací bude uložena v ocelové chráničce DN 300 o délce 42,0 m.
SO 330 Přeložka vodoteče v km 64,162 - Objekt řeší přeložku levostranného
přítoku Bíleneckého potoka, jehož koryto je překážkou ve výstavbě
navrhovaného mostního objektu. Koryto je navrženo v příčném řezu jako
lichoběžníkové, se šířkou ve dně 0,6 m, a sklonem svahů 1 : 2. Koryto bude v
celém úseku zpevněno kamennou rovnaninou ve dně i na svazích. Přeložka
bude stabilizována kamennými betonovými prahy šířky 0,8 m a hloubky 0,6 m.
SO 331 Přeložka Bíleneckého potoka v km 65,290 - Stávající vodní tok je
překážkou ve výstavbě přeložky stávající silnice I/6 v rámci výstavby rychlostní
komunikace D6. Přeložka o délce 148,73 m povede v souběhu s trasou přeložky
silnice. Koryto přeložky bude zpevněno kamennou rovnaninou, pouze v místě
křížení přeložky koryta s polní cestou (v místě před, pod a za propustkem) bude
koryto zpevněno dlažbou z lomového kamene.
SO 332 Přeložka Podvíneckého potoka v km 66,376 - Stávající vodní tok je
překážkou ve výstavbě navrhovaného mostního objektu. Koryto o délce 87,73 m
bude zpevněno kamennou rovnaninou a stabilizovány kamennými prahy. Před
první a poslední práh bude proveden kamenný zához pod úrovní dna, tak aby
nedocházelo k omezení průtoku. Stávající koryto Podvíneckého potoka v délce
49 m bude zasypáno.
SO 333 Přeložka vodoteče v km 69,006 - Stávající bezejmenný levostranný
přítok Podvíneckého potoka je překážkou ve výstavbě navrhovaného mostního
objektu. Koryto o délce 90,20 m bude zpevněno kamennou rovnaninou a
stabilizováno kamennými prahy. Stávající vodoteč v délce 79,0 m bude v místě
přeložky zasypána.
SO 334 Přeložka vodoteče v km 69,696 - Stávající bezejmenný levostranný
přítok Podvíneckého potoka je překážkou ve výstavbě navrhovaného mostního
objektu. Koryto o délce 85,39 m bude zpevněno kamennou rovnaninou a
stabilizováno kamennými prahy. Stávající vodoteč v délce 61,0 m bude v místě
přeložky zasypána.
SO 340 Úpravy meliorací v km 64,133 - 64,518 - Výstavbou silnice D6 dojde k
přerušení stávajícího odvodňovacího systému. Z tohoto důvodu je nutné
podchytit přerušená drenážní pera, která budou dle místních podmínek
napojena do vodotečí nebo stávajících melioračních stok. Úprava meliorací je
tvořena hlavními svodnými drény - drenážními trubkami DN 200 s označením
"A" o délce 145,69 m, "B" o délce 50,33 m a "C" o délce 229,54 m.
SO 341 Úpravy meliorací v km 65,073 - 65,702 - Výstavbou silnice D6 dojde k
přerušení stávajícího odvodňovacího systému. Z tohoto důvodu je nutné
podchytit přerušená drenážní pera, která budou dle místních podmínek
napojena do vodotečí nebo stávajících melioračních stok. Úprava meliorací je
tvořena hlavními svodnými drény - drenážními trubkami DN 200 s označením
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"D" o délce 485,72 m, "E" o délce 287,49 m, "F" o délce 106,71", "H-1" o délce
168,52 m, "H-2" o délce 68,50 m, a "I" o délce 166,24 m.
 SO 342 Úpravy meliorací v km 66,374 - 66,677 - Výstavbou silnice D6 dojde k
přerušení stávajícího odvodňovacího systému. Z tohoto důvodu je nutné
podchytit přerušená drenážní pera, která budou dle místních podmínek
napojena do vodotečí nebo stávajících melioračních stok. Úprava meliorací je
tvořena hlavním svodným drénem - drenážními trubkami DN 200 s označením
"G" o délce 311,00 m.
Navržené stavební objekty jsou součástí veřejně prospěšné stavby dopravní
infrastruktury „Dálnice D6 Petrohrad – Lubenec“, v rozsahu výše uvedených
stavebních objektů, podle § 17 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.
-

S dokumentací i posudkem stavby pod označením „Dálnice D6 – Ústecký kraj“, které
byly zveřejněny podle §16 ZPVŽP se lze seznámit v informačním systému EIA na
webových stránkách České informační agentury životního prostředí (CENIA) pod kódem
OV4180. K posouzení vlivů provedení stavby na životní prostředí bylo Ministerstvem
životního prostředí ČR dne 20.11.2018 vydáno souhlasné závazné stanovisko pod č.j.:
MZP/2018/530/1673.

-

Účastníkem navazujícího řízení se stává též dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i)
bod č. 2 zákona o EIA, a to pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu
orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění této veřejné
vyhlášky; v podání písemného oznámení doloží splnění podmínek dle § 3 písm. i) bod 2
zákona o EIA.

-

V daném případě je řízení o stavební povolení navazujícím řízením, které se dle § 9b
odst. 3 zákona o EIA vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků podle § 144
správního řádu. Současně je předmětné řízení vedeno podle stavebního zákona a
liniového zákona (ve smyslu § 1 odst. 1 tohoto zákona). Na základě uvedených
skutečností, v souladu s ust. § 2 odst. 5 liniového zákona, se oznámení o zahájení řízení
doručuje veřejnou vyhláškou. Ostatní písemnosti v tomto řízení budou doručovány
jednotlivě pouze žadateli (vlastníkovi stavby), obci, na jejímž území má být záměr
uskutečněn, je-li účastníkem řízení a dotčeným orgánů. Všem ostatním účastníkům
řízení budou následující písemnosti doručovány pouze veřejnou vyhláškou.

Iva LAURICHOVÁ
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, se nevyměřuje. V daném případě se jedná o vydání stavebního povolení pro stavbu
související se stavbou dálnice, jakožto veřejně prospěšné stavby realizované státem, které je
od poplatku osvobozeno.
Obdrží:
Účastníci vodoprávního řízení – podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona (do
vlastních rukou na dodejku):
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
kterého zastupuje:
2. PRAGOPROJEKT, a.s., IDDS: 4kifr54
sídlo: K Ryšánce č.p. 1668/16, Krč, 147 00 Praha 47
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3. Petrohradská, společnost s r.o., IDDS: hxpuxuc
sídlo: Hořesedly č.p. 12, 270 04 Hořesedly
4. Obec Petrohrad, IDDS: y5qa333
sídlo: Petrohrad č.p. 146, 439 85 Petrohrad
5. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
6. BOTEP PLUS spol. s r.o., IDDS: gv9sjy7
sídlo: Jeřeň č.p. 6, Valeč, 364 53 Chyše
7. Obec Blatno, IDDS: i24bvzj
sídlo: Blatno č.p. 59, 439 84 Blatno u Podbořan
8. Zdeněk Opat, Podbořanská č.p. 288, 439 83 Lubenec
9. Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
10. Jiří Hurt, Pivovarská č.p. 633, 439 81 Kryry
11. Jiří Hurt, 5. května č.p. 149, 439 81 Kryry
12. Mgr. Petra Jeřábková, Phd., Tis u Blatna č.p. 87, 331 65 Žihle
13. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
14. Město Vroutek, IDDS: iyjbtza
sídlo: náměstí Míru č.p. 166, 439 82 Vroutek
15. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
16. Město Kryry, IDDS: tzmbdbq
sídlo: Hlavní č.p. 1, 439 81 Kryry
17. Petr Moravec, Tis u Blatna č.p. 50, 331 65 Žihle
18. Římskokatolická farnost Lubenec, Plzeňská tř. č.p. 158, 331 41 Kralovice
19. Tomáš Roztočil, Na hutích č.p. 757/14, 160 00 Praha 6-Bubeneč
20. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
21. Miroslav Dvořák, IDDS: tae7t9a
trvalý pobyt: Opatovická č.p. 1661/2, 110 00 Praha 1-Nové Město
22. Sigrid Rehak, Opatovická č.p. 1661/2, 110 00 Praha 1-Nové Město
23. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxje
sídlo: Ruská č.p. 260/13, Dubí-Pozorka, 417 03 Pozorka
24. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
25. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
26. Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
27. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
28. ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj
sídlo: Dělnická č.p. 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
Podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) - Osoby s vlastnickými
nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 1019/4, 1033/1, 1042/1, 1044/2, 1051, 1070, 1210/1, 1222, 1224, 1235, 1333/1,
1337/2, 1340/1, 1341 v katastrálním území Bílenec,
parc. č. 1375/1, 1380/1, 1380/3, 1381, 1392/1 v katastrálním území Petrohrad,
parc. č. 974, 978, 980/2, 1029/2, 1029/7, 1059, 1060/1, 1060/2, 1067/1 v katastrálním
území Černčice u Petrohradu,
parc. č. 3910/1, 3934/1, 3934/2, 3935/1, 3937/1, 3961/3, 4091/1 v katastrálním území
Stebno u Petrohradu, parc. č. 1056/1 v katastrálním území Mukoděly,
parc. č. 1030, 1057/2 v katastrálním území Malměřice
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Dotčené orgány (na dodejku):
29. Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu,
IDDS: t9zbsva
sídlo: Velká hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
30. Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
31. Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva
sídlo: Velká hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
32. Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: t9zbsva
sídlo: Velká hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
33. Městský úřad Podbořany, Odbor dopravy, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
34. Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
35. Městský úřad Podbořany, Odbor investic a památkové péče, Mírová č.p. 615,
441 01 Podbořany
36. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem,
územní pracoviště Louny, IDDS: 8p3ai7n
sídlo: Moskevská č.p. 1531/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
37. Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky,
IDDS: 6bnaawp
sídlo: Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

Doručování veřejnou vyhláškou:

Toto oznámení o zahájení řízení, včetně informace podle § 9b zákona o EIA se doručuje
podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou, musí být vyvěšeno po dobu nejméně 30
dnů na elektronických a úředních deskách následujících úřadů:
-

Městský úřad Podbořany – zde

-

Obecní úřad Petrohrad, Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad

-

Obecní úřad Blatno č.p. 59, 439 84 Blatno u Podbořan

-

Městský úřad Vroutek, náměstí Míru č.p. 166, 439 82 Vroutek

-

Městský úřad Kryry, Hlavní č.p. 1, 439 81 Kryry

a současně zveřejněnou způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ……………………………

Sejmuto dne: ……………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
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