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stavba rodinného domu věetně tepelného čerpadla, zastřešené terasy, plastové kanalizaění
jímky, domovních rozvodů elektro, vody a kanallzace, oplocení a zpevněných ploch v obcl
Dománovice
pozemek parc.č. í6í/3v katastrálním územi Dománovice

-

Rozhodnutí
Výroková část:

Dne 27,09.2021 podala Veronika Kurková, 15.05.,1995, Dománovice 53, 28O

02

Kolín 2 (dále jen

,,stavebník") žádost o vydání spoleěného územníhoa stavebního povolení (dále jen ,,spoleěné povolení") pro
stavbu: stavba rodinného domu věetně tepelného čerpadla, zastřešené terasy, plastové kanalizační jímky,

domovních rozvodů elektro, vody

a

kanalizace, oplocení a zpevněných ploch v obci Dománovice, na

pozemku parc.č. 16,t/3 v katastrálním územíDománovice.

Městský r]řad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. '|
písm. c) zákona č, ,183/2006 Sb, o územnímplánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen
"stavební zákon"), ve spoleěném územníma stavebním řízení(dále jen ,,společnéřízení") přezkoumal podle
ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o spoleěné povolení a podle § 94p odst. 1 stavebního
zákona schvaluje stavebnízámér, pro který:

l.

Vydává spoIeěné povolení.

stavební záměr obsahuie:
Jedná se o novostavbu rodinného domu, kteqý je řešený jako jednopodlažní, nepodsklepený, obdélníkového
půdorysu o rozměrech 14,84 m x 8,94 m, zastřešený sedlovou střechou výšky 7,46 m od t 0,000 (čistá
podlaha RD), se zastřešenou terasou. Objekt je vytápěn tepelným čerpadlem typu voda - vzduch.
Zásobování vodou ze stávající domovní studny, odpadní vody budou svedeny do odpadní plastovéjímky10
m3, dešťovévody budou jímány do akumulačnínádrže a následně svedeny přepadem do vsakovacího
objektu, napojení rozvodů el, instalace bude zajištěno z el. přípojky ukončenéna hranici pozemku, Vjezd na
pozemek stavby je stávající, ve stávajícím oplocení budou zhotoveny nová vstupnívrátka do domu.
Součástí stavby jsou zpevněné plochy na pozemku, oplocení pozemku je stávající.
Nádoby na domovníodpad budou umístěny na pozemku stavebníka.
Dispoziční řešení:

1.NP:

zádveří, chodba, technická místnost, WC, koupelna, 3x pokoj, kuchyně a obývacípokoj

Vznikne

í byt.

./,7

ll.
1.

Stanoví podmínky pro umístěnístavebního záměru:
Stavba rodinného domu bude umístěna na pozemku parc.ě,161/3 v katastrálním územíDománovice
ve vzdálenosti 3,00 m od spoleěné hranice s pozemkem parc.č. 206 a ve vzdálenosti 4,00 m od

sP_o]eČnéhranice s pozemkem st.parc.č. 56, jak je zakresleno v situačnímvýkresu č. c.1.1.1 v měřítku

lng. Kamilem Kuberou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, čxnri _
!_Z!! oYQreného
je
0011161, který

nedílnou součástíověřenéprojektové dokumeniace.

2.

Napojení na komunikace bude stávající.

3.

Napojení na inženýrskésítě:
o voda bude napojena ze stávající studny na pozemku st.parc,č. 56
o sPlaŠková kanalizace_ bude svedena do plastové samonosné jímky 10 m3, která bude vyvážena
o elektrická energie (přívod nenípředmětem tohoto rozhodnutí)

o

dešťovévody budou likvidovány ve vsakovacíjímce.

4,

Požadavky vyplývajícízochranných pásem a chráněných r]zemí:
Stavba rodinného domu nezasahuje do ochranných pásem technické infrastruktury.

lll.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Jurij Suremko, autorizoval
lng. Kamil Kubera, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, Óxnlr - oo11í61; případné změny
ne.smí být Provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnosi
celistvost a Úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a
Prweditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu,
technologického zařlzeni včetně vlivů na životníprostředí.

2,

Stavba bude provedena na pozemku parc,č, 16113 v katastrálním územíDománovice.

3.

stavebník zajistí vytyěení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřiěem,

4,

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkajícíse bezpečnosti práce a použitých
technických zařIzeni na stavbě, zejména nařízeni vlády č. 591/2006 Sb., o uiizstctr minimálních
poŽadavcích na bezpečnosta ochranu zdraví při práci na staveništích, azákona č.309/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, ktenými se upravují dalšípožadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztaz]ch a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při ěinnosti nebo poskytování
sluŽeb mimo pracovně právnívztahy a zajistit ochranu zdraví a života osob na pracovišti..

5.

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268t2oo9 Sb,, o

6,

Stavba bude dokoněena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

7.

Stavba bude viditelně označena štítkemo jejím povolení (tabulka ,,Stavba povolena"). Štítekmusí být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.Štítek;e třeba
ponechat na místě stavby do kolaudace stavby.

8.

Stavebník

9.

Při nedodrženíprojektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančnímisankcemi dle
§ 178 - § 183 stavebního zákona,

10.

Před zahájením zemních pracíje stavebník povinen zajistit vytyčenívšech podzemních i nadzemních
sítí,aby nedošlo k jejich případnémupoškození.

11,

Budou splněny podmínky dané požárně bezpečnostnímřešením stavby zpracovaného Dušanem
Vaňkem, autorizovaným technikem pro požární bezpečnost staveb, Čxnr - i3o1457.

12,

Stavba bude prováděna svépomocí, odborné vedení stavby bude provádět osoba způsobilá a bude
oznámena stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

technických

je povinen vést přehledné záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou
stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu
provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.

Městský úřad Kolín
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13. Po dokončenístavby budou stavebnímu úřadu předloženy zejména následující dok|ady dle § 121 odst. 1
stavebního záRona,.
. dokumentaci skuteěného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným
odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci, společně s popisem a zdůvodněním
provedených odchylek skuteěného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace.
. geometrický plán pro vyznačenízměny obvodu budovy
. stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby,
. doklady o výsledcích předepsaných zkoušek
. zápis o odevzdání a převzetí stavby (pokud bude pořízen)
dokladv prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle §156
stavebního zákona
o plná moc v případě zastupování stavebníka
. certifikát autorizovaného inspektora, pokud bude vyhotoven
. závazná stanoviska dotěených orgánů k užívánístavby

.

14,

Budou splněny podmínky dané stanovisky a vyjádřeními:

Městsktý úřad Kolín, odbor životníhoprostředí
M U KO Ll N/OZPZ 46341 l 21 -T v :

a

zemědělství

ze dne

13.07.2021, ěj.

Z hlediska nakládánís odpady:
Požadujeme, aby odpady, které vzniknou realizací stavby, byly tříděny, zabezpečeny před odcizením,
únikem ijeho znehodnocením a dále přednostně nabídnuty k využití.Pokud nebude možnéje předat
k recyklaci, je nutno zajistit jejich řádné odstranění předáním do zařízení určenéhopro nakládání
s daným druhem odpadu (např. na povolené skládce odpadů) v souladu s platnými právními předpisy
na úseku hospodaření sodpady, Upozorňujeme, že je zakázáno odpady spalovat, a to jak na
pozemku, tak v lokálních topeništích.
Při provádění stavby je nutné dodržovat postup pro nakládání se stavebními a demoliěními odpady a
materiály tak, aby byla zajištěna nejvyššímožná míra jejich opětovného použitía recyklace, tj.
stavební odpady a materiály soustřed'ovat odděleně a nemísit je s jinými odpady.

Po ukončeníprací požadujeme předložit doklady o předání odpadů, které vzniknou při stavebních

prací (např. stavební suť - tllomky cihel, zbytek betonu, plastové fólie, papírovépytle, kovový odpad,
odpadní dřevo apod., k recyklaci, na povolenou skládku odpadů, příp. jiné oprávněné osobě.

Městshý úřad Kolín, odbor životníhoprostředí
M U

KO Ll N/OZPZ 91

O8 l

22,Ch

a

zemědělsiví ze dne 07.02.2022, ěj.

:

Zámér zahrnuje tento zdroj zneěištění" krbová vložka (kamna), účinnost> 80%, tepelný příkon < 10
kW, palivo - biomasa - palivové suché kusové dřevo (vlhkost < 20o/o), ekobrikety, odvod spalin
komínem nad střechu.

Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných ěinností prováděných přímo

nebo nepřímo v souvislosti

s realizací záměru (tzn. činnostíodpovídajícíchcharakteristice
stacionárního zdroje znečišťováníovzdušíve smyslu § 2 odst. e) zák.č. 20112012 Sb., o ochraně
ovzduší,v úplném znění, které znečišťujíanebo by mohly zneěišťovat ovzduší),které jsou anebo
mohou být zdrojem zvýšenéprašnosti , se ve smyslu zákona o ochraně ovzdušístanovuje technická
podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel)
povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení
této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašnostínedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani
v okolí realizace záméru (např, zkrápění - mlženívodou stavebních p|och, zametání nebo zkrápění
komunikací, očista automobilů opouštějícíchstaveniště, lešeníopatřené po obvodě plachtou nebo
ochrannou sítí,oplachtování ložnéhoprostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálŮ,
uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené, zaplachtované, kontejnery pro stavební
odpad, apod.).

aíáze výstavby pro provedení kontrolní

15.

Stavebník oznámístavebnímu úřadu termín zahájení stavby

16.

Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové
výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel

prohlídky stavby,

Městský úřad Kolin
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zaruČujÍ, Že stavba při správném provedení a běžnéúdržběpo dobu předpokládané existence splňuje

17.

základní požadavky stavby

Po dokončenístavby stavebník požádá o přidělení číslapopisného

Oznaěení účastníkŮříi.ení pgdle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb,, správní řád, ve znění

pozděiších předpisů (dále ien "správnířád"):
Veronika Kurková, 15.05.1995, Dománovice 53, 28O 02 Kolin2

odůvodnění:
Dne 27.09.2021 podal stavebník žádost o vydání společnéhopovolení, Uvedeným dnem bylo zahájeno
společnéřízení.
ProtoŽe Žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky, bylo řízení dne o1.11.2021
přeruŠeno a stavebník vyzván k odstranění nedostatků podání v termínu do 30 dnů od doruěení výzvy.
Žádost byla doplněn a dne 31.03.2022,
Stavební úřad opatřením ze dne 23.11,2021 oznámil zahé4enířízení o dodatečném povolení stavby všem
známým ÚČastníkŮm řízenl a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil rjstní jedňání na
den 04,01 .2022, ojehož výsledku byl sepsán protokol.

V prŮběhu řízení bylo zjištěno, že je třeba doložit závazné stanovisko k znečištěníovzduší,rozhodnutí o
vyjmutí ze ZPF a rozhodnutí vodoprávního úřadu Odboru životního prostředí MěÚ Kolín, které stavebník
doplnil dne 31.03.2022.

Stavební úřad v provedeném společnémřizení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení,dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněnímnejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním

zákonem, předpisy vydanými

k

jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad dále stavbu posoudil

s požadavky:

z hledisek

uvedených v § 90 stavebního zákona a zjistil její soulad

a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání
(lzemí,
b) na veřejnou dopravní nebo technickou inírastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám
dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

okruh účastníků
řízení podle § 94k odst.

1 stavebního zákona:

a) stavebník:

veronika kurková
b) obec, na jejímžr]zemí má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:

obec Dománovice

c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo
ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-|isám stavebníkem:

e) osoba, jejížvlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemků
nebo stavbám na nich můžebýt společným povolením přímo dotěeno:
Zdeněk Kurka, Dománovice 53,280 02Kolín2
Josef Novotný, Dománovice 55, 280 02 Kolín 2
Eva Novotná, Dománovice 55, 280 02 Kolín 2
Obec Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, mjaatSS
Krajská správa a údržbasilnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,Zborovská 81/1í, Smíchov,
150 00 Praha 5, DS: PO_R, aOejgmx
ČEz erodej, a.s., Duhová 425ti,Michle,140 00 praha 4, DS: po, mcexkwr

Městský úřad Kolin
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Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické

nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítía účastníků

řizeni:

-

-

3x projektová dokumentace stavby ověřená lng. Kamilem Kuberou, autorizovaným inženýrem pro
pozemní stavby, Čxnlr - oo11í61
vyjádření Městský úřad Kolín, odbor životníhoprostředí a zemědělství ze dne 13.07.2021, ě1,

-

závazné stanovisko Krajská hygienická stanice, územnípracoviště Kolín ze dne 2'|.05.2021,

-

MU

KOL| N/O

KHssc

ZPZ 46341

l21 -T

v

ě.j.

2348212021

-

závazné stanovisko Městský r]řad Kolín, odbor životníhoprostředí a zemědělství ze dne 07.02,2022,
čj, MUKoL|N l ozPz 9108l22-ch
rozhodnutí Městský rlřad Kolín, odbor životníhoprostředí a zemědělství ze dne 29.03.2022, ěi.
M U KO Ll N/OZPZ 1 347 0 l22-hak
rozhodnutí Městský úřad Kolín, odbor životníhoprostředí a zemědělství ze dne 22.03.2022, ď1,
M U KO L N/O ZPZ 1 08 50 l 22-hak
rozhodnutí Městský úřad Kolín, odbor životníhoprostředí a zemědělství ze dne 03.02.2022, či.

-

závazné stanovisko Městský úřad Kolín, odbor investic a územního plánování ze dne 13,05.2021,

-

sdělení Telco Pro Services a.s., ze dne 27,09.2021, zn.0201307133
sděleni ČeZ lCT Services a.s., ze dne27.09,2021,zn,0700445935
sdělem Čez Distribuce, a.s, ze dne 27.09,2021, zn.0101607698
vyjádření Obecní úřad Dománovice ze dne 14.04.2021

-

l

M U

KO Ll N/O

ZPZ 1 0859 l22-hro

ě.j. MUKoLlN/olÚP 42924121 -kra
vyjádřeníRegionálnímuzeumvKolínězedne 11.05,2021 či.23312021l^R
smlouva ČEZ Prodeja,s,, č,020,18456,16

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavkůvlastníkůsítítechnickéhovybavení a podmínky stanovisek
zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí,
Do podmínek společnéhorozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo

z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků,

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve

výroku uvedených.

Vypořádání s námitkami účastníků
řízení - v průběhu řízení nebyly vzneseny žádnénámitky,

Vypořádání
nevyjádřili.

-

s

vyjádřeními účastníkůk podkladům rozhodnutí - účastnícise

k

podkladům rozhodnutí

Upozornění, ochrana archeologických ná!ezů
Oznámit stavbu Archeologického rlstavu akademie věd Českérepubliky, Letenská 12314,118 01 Praha
1,zámér provádět stavebníčinnostna územísarcheologickými nálezy např. VlZ
http://www. aruo.cas. czl?cat=684
Umožnit provést na dotčených pozemcích záchranný archeologický výzkum Archeologickému ústavu
akademie věd Českérepubliky nebo jiné oprávněné organizaci, VlZ seznam organizací oprávněných
k prováděn í archeologických výzkum ů : http ://www. aru p. cas. czl?cat=640

-oprávněnouorganizaií,kteráčastoprovádirytředníchčecháchjeÚstav
archeologické památkové péěe středních Cech, Nad Olšinami 3lU8,100 00 Praha,
web http://www.uappsc.czlpro-stavebnikv/minimum-pro-stavebnikv/.

http://www.uappsc.czlpro-

stavebnikv/dulezite-dokumentv/,

e-mail : vviadreni@uappsc.cz, oznameni@uappsc.cz

pro

okreTTolínrffi

Městský úřad Kolín

zdenělG-Us' 805-038, zdenek. benes@uappsc.cz
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Poučení:
Protitomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor územníhoplánování

a stavebního řádu, a to do 15 dnŮ ode dne jeho doručenípodáním u zdejšíhosprávního orgánu, Včas
podané a přípustné odvolání má odkladný úěinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejšíustanovení.
Odvolání jen proti odůvodněnírozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít nále_žitosti uvedené v § 37 odst, 2 správního řádu a musí obsahovat ridaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s práúnímipředpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řizenl, jež mu předcházelo, Není-li v odvolání uvedeno, v jakém'rozsahú
odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušenícelého rozhodnutí. odvolání se podává s
potřebným poětem stejnoplsŮ tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastníkdostal
jeden stejnopis, Nepodá-li úěastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoúi je spravni organ 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 skuteěnosti nebo důkazy, které rjčastníknemohl
uPlatnit dříve. Namítá-li účastník,že mu nebylo umožněno uěinit v řízenív prvním stupni určitý tlkon, musí
být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci spo|ečnéhopovolení zašle stejnopis písemného vyhotovení
sPoleěného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace staúebníkovi,

vlastníkovistavby, pokud nenístavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnémuk umístěni
nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb.
Stavebníkovi zašle také štítekobsahující identifikaění ridaje o povoleném stavebním záméru, Stavebník je
povinen Štítekpřed zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tain
až do dokoněení stavby.
Stavba nesmí být zahájena, dokud společnépovolenínenabude právnímoci.

Spoleěné povolení má podle § 94p odst, 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.
Spoleěné povolení pozbyvá platnosti, jestliže stavba nebyla zahé4ena v době jeho platnosti. Společné
povolení pozbývá platnosti téždnem, kdy stavební úřad obdržíoznámenístavebníka o tom, že od provedení
svého stavebního záměru upouští;to neplatí, jestliže stavba jižbylazahájena,
otisk úředníha razítka

Josef Novotný, v.r.
referent

oprávněná úřední osoba

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se

vyměřuje ve výši 5 000,-Kč.

Pří!oha:
ověřená projektová dokumentace
štítek,,Stavba povolena" (stavebník po nabytíprávní moci)

-

Rozdělovník:
účastníciřízení:
Veronika Kurková, Dománovice 53, 280 02 Kolín 2

Mčstský úřad Kolín

+
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Zdeněk Kurka, Dománovice 53, 280 02Kolin2
Josef Novotný, Dománovice 55, 28002Kolin2
Eva Novotná, Dománovice 55, 280 02Kolín2
Datová schránka:

Obec Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, mjaatSS
Krajská správa a údržbasilnic Středoěeského kraje, příspěvková organizace,Zborovská 81/11, Smíchov,
150 00 Praha 5, DS: PO_R, a6ejgmx
ČEZProdej, a.s,, Duhová 425l,1, Michle, 140 00 Praha 4, DS: Po, mcexkwr
Dotčenéorqánv:
Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí 78,28012 Kolín l
Městský úřad Kolín, odbor investic a územníhoplánování, Karlovo náměstí 78,280 12 Kolln l
Městský úřad Kolín, odbor životníhoprostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, Kolín 1,280 12 Kolín
Obecníúřad Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolín 2 + příloha
Zastupitelstvo Obce Dománovice
Datová schránka:

Krajská hygienická stanice Středoěeského kraje územní pracoviště v Kolíně, Karlovo náměstí 45, Kolín l,
280 02 Kolín 2, DS: OVM, hhcai8e

Veřeinost: doručeníveřejnou vyhláškou
Tento dokument musí být vyvěšen na úřednídesce po dobu 15 dnů a souěasně zveřejněn způsobem
umožňujícímdálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu, 15. den je posledním dnem
oznámení,

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Městský úřad Kolin
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