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Hronov, dne 3. 11. 2011

Žadatel:
Město Stárkov, Stárkov 82, 549 36 Stárkov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ
Město Stárkov, IČ 00273066, se sídlem Stárkov 82, 549 36 Stárkov (dále jen „žadatel“) podalo dne 17.
10. 2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

„Splašková kanalizace a ČOV Stárkov“
(dále jen „stavba“) na pozemcích p.p.č. 249, 352, 237, 204/1, 448/15, 38, 29/3, 29/1, 19/1, 21, 1070,
1072/2, 942, 649/1, 182, 630 (dle ZE), 254/4, 453/2, 856/1, 1104, 1110, 1114/2, 1111/2,
1041/1,1040/1,1078/2, 1072/1, 1040/2, 1056/1, 1050/1, 1095 (dle ZE), 453/1, 448/17, 1115/1, 204/4,
204/2, 222/1, 1040/22, 109, 110/2, 1040/20, 1040/19, 1045/1, 1079/3, 1115/3, 448/6, 448/11, 1052, 22,
1040/3, 899, 1087/1, 1040/15, 1040/14, 1040/23, 1056/3, 407, 408, 409/1, 425,180/1, 624, 60/6, 1048,
60/8, 60/9, 1046, 183/1, 1040/4, 1065, 229, 448/6 a st.p.č. 318, 157 a 79 v katastrálním území Stárkov.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Hronov, odbor výstavby, jako stavební úřad místně příslušný podle § 11 odst. 1
písm. b/ zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a věcně příslušný podle § 10 správního
řádu a § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) ve vazbě na § 190 odst. 2 stavebního zákona,
oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje
k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

6. prosince 2011 (úterý) v 9.45 hodin
se schůzkou pozvaných na Městském úřadu ve Stárkově (v zasedací místnosti).
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí na Městském úřadu Hronov, odbor výstavby, nejlépe ve dnech a
hodinách: Po a St 8.00-12.00 hod. a 13.00-17.00 hod.
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Údaje o předmětu řízení:
Jedná se o liniovou stavbu, a to umístění nové oddílné splaškové kanalizace intravilánu
katastrálního území Stárkov, která je tvořena převážně gravitační kanalizací z PVC trub DN 250 (hlavní
stoky A, B, C, včetně stok vedlejších a kanalizačních šachet Š), dále výtlačnou kanalizací z potrubí PE
100 (výtlaky V1A, V2A, V1B a V1C) s čerpacími stanicemi z typových betonových skruží (ČS1 až ČS4)
a se zakončením centrální čistírnou odpadních vod (dále jen „ČOV“) s kapacitou pro 600 EO
(ekvivalentních obyvatel). Trasy stok jsou vedeny místními cestami a přednostně (pokud je to možné)
zelenými pásy souběžnými se silnicemi 3. třídy. ČOV bude umístěna v jihovýchodní části obce v prostoru
mezi silnicí 3-30313 Hronov-Stárkov a vodním tokem Dřevíčský potok na pozemku p.p.č. 249 v k.ú.
Stárkov. ČOV bude napojena na veřejný vodovod a elektrická energie se bude odebírat z nadzemního
vedení NN, dopravně přístupná bude z hlavní silnice Hronov-Stárkov.
Stávající nevyhovující jednotná kanalizace v obci bude po vybudování nové splaškové kanalizace
sloužit jako oddílná dešťová kanalizace (vyústění do potoků Jívka a Dřevíč). Stavba je v souladu
s územním plánem obce, nachází se v chráněné krajinné oblasti CHKO Broumovsko a je součástí
Památkové zóny Stárkov.
Celá stavba v sobě zahrnuje tyto jednotlivé stavební části (objekty):
1.
Vlastní ČOV pro 600 EO, včetně vnější čerpací jímky.
2.
Zpevněnou plochu v areálu ČOV, včetně sjezdu na státní komunikaci.
3.
Vodovodní přípojku pro ČOV.
4.
Oplocení ČOV.
5.
Trubní propoje v areálu ČOV (odtokové potrubí a přeliv z čerpací jímky).
6.
Stoky A až A5, čerpací stanice ČS1, ČS2, výtlaky V1A, V2A, připojení stávající kanalizace od
DČOV, přeložky vodovodu, přeložku kanalizace, vše obsahující:
- stoku A v dl. 817 m (řízený protlak v dl. 100 m),
- stoku A1 v dl. 150 m,
- stoku A2 v dl. 41 m,
- stoku A3 v dl. 44 m,
- stoku A4 v dl. 208 m,
- stoku A5 v dl. 42 m,
- připojení od stáv. DČOV v dl. 10 m,
- výtlak VIA v dl. 262 m,
- výtlak V2A v dl. 97 m,
- čerpací stanici ČS1 a ČS2 s bezpečnostním přelivem a zpevněnou plochou,
- přeložky vodovodu v dl. 86 m na stoce A a v dl. 30 m na stoce A1,
- přeložku kanalizace dešťové v dl. 32 m na stoce A,
7.
Stoky B a B1, C až C4, čerpací stanice ČS3 a ČS4, výtlaky V1B a V1C, vše obsahující:
- stoku B v dl. 97 m (řízený protlak v dl. 40 m),
- stoku B1 v dl. 45 m,
- stoku C v dl. 673 m,
- stoku C1 v dl. 287 m,
- stoku C2 v dl. 71 m,
- stoku C2-1 v dl. 15 m,
- stoku C3 v dl. 117 m,
- stoku C3-1 v dl. 78 m,
- stoku C3-2 v dl. 50 m,
- stoku C4 v dl. 400 m,
- čerpací stanici ČS3 a ČS4 s bezpečnostním přelivem a zpevněnou plochou,
- výtlak V1B v dl. 155 m,
- výtlak V1C v dl. 154 m.
8.
Elektropřípojky NN (pro čerpací stanice ČS1 až ČS4 a ČOV).
Dále stavba v sobě zahrnuje technologickou část obsahující: technologii ČOV, technologii čerpacích
jímek ČS1 až ČS4 a měření s regulací.
Poučení (§ 4 odst. 2 a 4 správního řádu):
• Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout
jeho doplnění (§ 36 správního řádu).
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Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě
určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo
pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí
informace je i grafické vyjádření záměru či jiný podklad, z něhož bude zřejmý vliv stavby na
okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakovaně veřejné ústní
jednání (§ 87 odst. 2 stavebního zákona).
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření
účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce (§ 87 odst. 3 stavebního zákona).
Žadatel ke své žádosti připojil tyto doklady, vyjádření a stanoviska:
- projektovou dokumentaci vypracovanou v červenci 2011 panem Jindřichem Řezníčkem,
projektantem vodárenských a kanalizačních zařízení, Palachova 1742, Náchod, (ČKAIT0600530) pod zakázkovým číslem 918/K,
- smlouvy s majiteli nemovitostí, kterých se stavba dotýká,
- stanovisko Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové pod zn.
PVZ/11/19946/Hz/0 ze dne 24. 8. 2011,
- hydrologická data Českého hydrometeorologického ústavu, Pobočka Hradec Králové, Dvorská
410, 503 11 Hradec Králové pod č.j. P11001743 ze dne 15. 3. 2011,
- protokoly o zkoušce vody (votodeč Jívka a Dřevíč) zpracované společností AGRO CS a.s., Říkov
265, 552 03 Česká Skalice,
- stanovisko ČR – Státní energetické inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký kraj,
Wonkova 1143, 500 02 Hradec Králové pod zn. 800/11/52.103/Ul ze dne 11. 7. 2011,
- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod pod
zn.1102800/St ze dne 2. 6. 2011, včetně informačních zákresů a vyjádření pod zn. 1103389/St ze
dne 29. 8. 2011, včetně ověřených situací,
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 4 pod zn. 001033716702
ze dne 14. 4. 2011, včetně situačních map a podmínek pro provádění činnosti v ochr. pásmech,
stanovisko a souhlas s výjimkou z ochranného pásma pod zn. 1035099017 ze dne 1. 7. 2011 a
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě č.
4120713163, č. 4120713402 a č. 4120713170,
- vyjádření společnosti ČEZ ICT Services, a.s., Riegrovo nám. 1493, 500 02 Hradec Králové
(razítko na situaci ze dne 9. 5. 2011),
- stanovisko společnosti RWE Distribuční služby s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno pod zn.
1952/11/131 ze dne 19. 4. 2011, včetně situace,
- vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4,
pod č.j.: 50390/11 ze dne 6. 4. 2011, včetně přiložených situací,
- souhlas Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Krajské
pracoviště Hradec Králové pod zn.:PFCR 292148/2011/114/VT ze dne 31. 5. 2011,
- vyjádření Lesů České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501
68 Hradec Králové, pod č.j.:LCR953/000119/2011 ze dne 20. 6. 2011, včetně smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené se žadatelem,
- smlouvu SÚS Královéhradeckého kraje p.o. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice .
48/NA/Ha/OUN/11/N, o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení a
o omezení užívání nemovitosti uzavřenou se žadatelem,
- souhlas s výstavbou od Města Stárkov, Stárkov 82, 549 36 Stárkov ze dne 3. 10. 2011,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště
Náchod, Českoskalická 254, 547 01 Náchod pod zn.: S-KHSHK26733/2011/2/HOK.NA/Be ze
dne 13. 9. 2011,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní odbor
Náchod, Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí pod č.j. HSHK-831/NA-OP-2011 ze dne 21. 9.
2011,
- závazné stanovisko Správy CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují pod
č.j.: 01689/BR2011/AOPK ze dne 13. 10. 2011,
- závazné stanovisko Městského úřadu Náchod, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 40,
547 61 Náchod pod č.j.: 3226/2011/ŽP/Sy,Pl ze dne 16. 9. 2011,
- stanovisko Městského úřadu Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo
náměstí 40, 547 61 Náchod pod zn.: 41492/11/DSH/A ze dne 5. 10. 2011.
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K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují
uvedené požadavky, se nepřihlíží (§ 89 odst. 3 stavebního zákona).
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Před vydáním územního rozhodnutí je žadatel povinen zaplatit správní poplatek podle zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč
tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1
stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj
pozemek nebo stavbu.
Doručování písemností (oznámení, rozhodnutí) se řídí správním řádem, nestanoví-li stavební zákon
jinak. Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům se
písemnost doručuje jednotlivě (§ 87 odst. 1 a § 92 odst. 3 stavebního zákona), a do vlastních rukou na
dodejku (§ 19 odst. 4-6 a § 72 odst. 1 správního řádu). Nevyzvedne-li si adresát uložené písemnosti
písemnost ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, platí, že se písemnost
považuje za doručenou posledním dnem této lhůty (§ 24 odst. 1 správního řádu). Právnická osoba
nemůže žádat o prominutí zmeškání úkonu s poukazem na to, že se na adrese jejího sídla nebo sídla
její organizační složky nikdo nezdržuje (§ 21 odst. 2 správního řádu). Účastníkům řízení uvedeným v
§ 85 odst. 2 stavebního zákona se písemnost doručuje veřejnou vyhláškou (§ 87 odst. 1 a § 92 odst. 3
stavebního zákona). Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí
na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Na písemnost se vyznačí den vyvěšení.
Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje;
zveřejňuje-li se ale tato písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení
den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději (§ 20 odst. 1 stavebního zákona). Písemnost se
zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou (§ 25 správního řádu).
Při vzájemné komunikaci s Městským úřadem Hronov, odborem výstavby vždy uvádějte všechny
identifikační údaje, zejména spisovou značku, pod kterou je příslušná záležitost vyřizována. Její
neuvedení by mohlo způsobit nedorozumění při vyřizování příslušné záležitosti (§ 37 odst. 2
správního řádu).
Případné podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě
podepsané zaručeným elektronickým podpisem, s uvedením poskytovatele certifikačních služeb
(který jeho certifikát vydal), nebo certifikát připojí k podání. Za podmínky, že podání je do 5 dnů
potvrzeno, případně doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě
podepsané zaručeným elektronickým podpisem (s uvedením poskytovatele certifikačních služeb), je
možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu
nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu (§ 37 odst. 4 správního
řádu). Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Podání musí
obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis
osoby, která je činí (§ 37 odst. 2 správního řádu).
Informace o pracovní době pracovníků Městského úřadu, ve kterých je otevřena i podatelna
Městského úřadu Hronov, jsou zveřejněny na úřední desce a uvedeny na webových stránkách města
Hronov www.mestohronov.cz (§ 26 odst. 1 správního řádu).

Ing. Václav Soukup
vedoucí odboru výstavby
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Příloha:
- zmenšená situace stavby
Doručí se:
• Účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně na dodejku):
1. Město Stárkov, IDDS: uyybp7b, sídlo: Stárkov č.p. 82, 549 36 Stárkov

•

Účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doručí se veřejnou vyhláškou):
1. Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey, sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice,
500 04 Hradec Králové 4
2. Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9, sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00
Praha 3 – Žižkov
3. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn, sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, 501 68 Nový Hradec
Králové
4. Povodí Labe s.p., IDDS: dbyt8g2, sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, 500 03 Hradec Králové 3
5. FROLEN, LINEX - E X P O R T , s. r. o., IDDS: z2x69qr, sídlo: Stárkov, 549 36 Stárkov
6. Zemědělské družstvo Stárkov, IDDS: y9mtdeu, sídlo: Stárkov, 549 36 Stárkov
7. ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín
8. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h, sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Praha Michle, 140 22 Praha 4
9. Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IDDS: d7tgx37, sídlo: Kladská č.p. 1521, 547 01 Náchod
10. Vysloužil Jaroslav, Stárkov 5, 549 36 Stárkov
11. Vysloužilová Herta, Stárkov 5, 549 36 Stárkov
12. Máslová Jana, Stárkov 5, 549 36 Stárkov
13. Šmíd Vlastimil, Poříčany 364, 289 14 Poříčany
14. Marek Vladimír, Stárkov139, 549 36 Stárkov
15. Marková Emilie, Stárkov139, 549 36 Stárkov
16. Kolisko Michal, Gagarinova 293, 549 54 Police nad Metují, Velká Ledhuje
17. Konrátová Irena, Stárkov 199, 549 36 Stárkov
18. Straka Lukáš, Machov 89, 549 63 Machov
19. Antes František, Stárkov 108, 549 36 Stárkov
20. Dyntarová Marie, Stárkov 110, 549 36 Stárkov
21. Adamová Jindřiška, U Zahrádek 281, 549 54 Police nad Metují, Velká Ledhuje
22. Bažant František PhMr., Sládkova 904/1, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady
23. Břeský Jiří, Bělská 406, 549 54 Police nad Metují, Velká Ledhuje
24. Bureš Josef, Čechova 643, 252 63 Roztoky
25. Čaličová Jaroslava, Masarykovo náměstí 82, 549 54 Police nad Metují
26. Damková Jana, Masarykovo náměstí 82, 549 54 Police nad Metují
27. Grametbauer Petr Ing., Národních hrdinů 240, 190 12 Praha, Dolní Počernice
28. Grametbauerová Marie, Koperníkova 91/8, 120 00 Praha, Vinohrady
29. Josíf Jaroslav, Škroupova 58, Chrudim III, 537 01 Chrudim
30. Potštýnský Marek, Mánesova 1515/63, 120 00 Praha, Vinohrady
31. Scholzová Renata, Bělská 405, 549 54 Police nad Metují, Velká Ledhuje
32. Sedláček Michal, Baarova 1380/15, 500 02 Hradec Králové, Pražské Předměstí
33. Struhařová Ivona, Přemyslova 367/18, Hradec Králové, 500 08 Nový Hradec Králové
34. Šimková Jarmila, Chorvatská 1398/15, 101 00 Praha, Vinohrady
35. Zelená Mikšovská Jiřina, V Botanice 4, 150 72 Praha 5
36. Novák Martin, Zbečník 87, 549 31 Hronov
37. Šašek Jan, Chotovická 1751/8, 182 00 Praha, Kobylisy
38. Pernica Rudolf, Stárkov 115, 549 36 Stárkov
39. Schmidtová Jindřiška, Křižíkova 553, 541 01 Trutnov, Střední Předměstí
40. Vlček Jiří, Stárkov 20, 549 36 Stárkov
41. Lajer Miroslav, Stárkov 148, 549 36 Stárkov
42. Lajerová Dagmar, Stárkov 148, 549 36 Stárkov
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•

Dotčeným orgánům (doporučeně na dodejku):
1. Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko, IDDS:
nu3dydw, sídlo: Ledhujská č.p. 59, Police nad Metují, 549 54 Police nad Metují
2. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IČ 70882525, územní odbor Náchod, IDDS:
yvfab6e, sídlo: Náchodská č.p. 530, 549 32 Velké Poříčí
3. Krajská hygienická stanice KHK, IČ 71009213, územní pracoviště Náchod, IDDS: dm5ai4r,
sídlo: Českoskalická č.p. 254, 547 01 Náchod 1
4. Městský úřad Náchod, IČ 00272868, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gmtbqhx,
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 40, 547 61 Náchod 1
5. Městský úřad Náchod, IČ 00272868, odbor výstavby a územního plánování (oddělení územního
plánování), IDDS: gmtbqhx, sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 61 Náchod 1
6. Městský úřad Náchod, IČ 00272868, odbor výstavby a územního plánování (oddělení
památkové péče), IDDS: gmtbqhx, sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 61 Náchod 1
7. Městský úřad Náchod, IČ 00272868, odbor životního prostředí, IDDS: gmtbqhx,
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 40, 547 61 Náchod 1
8. Státní energetická inspekce, IČ 61387584, územní inspektorát pro Královéhradecký kraj, IDDS:
hq2aev4, sídlo: Wonkova č.p. 1143, 500 02 Hradec Králové

•

Na vědomí (obyčejně):
1. RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 sídlo: Plynárenská 499/1, 657 02 Brno s.r.o.,
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
2. Jindřich Řezníček, Palachova 1742, 547 01 Náchod (projektant)

----------------------------------------------------------------------------------------------------Pouze pro město Hronov a město Stárkov

--------------------------------------------------------------------------------------DOKLAD
o doručení oznámení ze dne 2. 11.
2011 pod č.j. Výst./4508/2011 ke spisové značce
Výst./4289/2011/No veřejnou vyhláškou: (dle § 92 odst. 3 stavebního zákona)
•

Prostřednictvím úřední desky:

(datum vyvěšení, jméno, podpis a otisk úředního razítka):

(datum sejmutí, jméno, podpis a otisk úředního razítka):

....................................................................

....................................................................

•

Prostřednictvím elektronické úřední desky:

(datum vyvěšení, jméno, podpis a otisk úředního razítka):

(datum sejmutí, jméno, podpis a otisk úředního razítka):

....................................................................

....................................................................

