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              Obecní úřad Tršice, stavební úřad 
                        783 57  Tršice  č.50 
su.trsice@seznam.cz                                                      Tel./fax: 585 750 663 

 

V Tršicích dne 25.7.2012 
 
Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/566/12-Ch 
 
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Marie Chaloupková 
Oprávněná úřední osoba k podpisu: Marie Chaloupková 

 
 
 
 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
 

veřejnou vyhláškou 
 

Obecní úřad v Tršicích, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.f) 
a § 84 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává k žádosti Anny Masařové, nar. 24.5.1982, bytem 783 
56 Doloplazy 332, Jany Novotné, nar. 7.2.1966, bytem 783 56 Doloplazy 101, Pavla Škrabala, nar. 
24.1.1958, bytem 783 56 Doloplazy 160, Anny Škrabalové, nar. 4.9.1956, bytem 783 56 Doloplazy 
160 v zastoupení Lumíra Závodníka, nar. 15.7.1974, bytem 783 57 Tršice 329, podané dne 6.6.2012 
podle § 79, § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona,  

 
 

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY 
 

Inženýrských sítí a chodníku (pojezdová plocha) pro výstavbu RD za hřištěm 
v Doloplazích  

na pozemku p.č. 456/2, 456/1, 455, 454, 244/1, 457, 251 
v katastrálním území Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy. 

 
  

Popis stavby: 
1. Jedná se o výstavbu inženýrských sítí a chodníku –zpevněná plocha na pozemcích p.č. 456/2, 

456/1, 455, 454, 244/1, 457, 251 pro lokalitu výstavby rodinných domů za hřištěm k napojení 
samostatných stavebních parcel v katastrálním území Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy. 
Stavba spočívá ve vybudování nových inženýrských sítí – jednotlivých stavebních objektů 
výstavby: SO 01-prodloužení  hlavního řadu  obecné jednotné kanalizace k odvodu  převážně 
splaškové vody a dešťových vod, SO 02-obecního vodovodu, SO 03-středotlakého plynovodu, 
SO 04-elektrokabelu NN, SO 05-veřejného osvětlení, SO 06-chodník (pojezdová plocha). Jak je 
zakresleno na výkresu č. D3-koordinační situace v měřítku 1 : 500 a výkresu č. D2-celková 
situace v měř. 1:1000. 
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Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky : 
 
1. Objekt SO 01 - jednotná kanalizace bude z PVC KG DN 250 v délce 148,15 m uložena na 

pozemcích p.č. 456/2, 456/1, 455, 454, 457 v katastrálním území Doloplazy u Olomouce. Nové 
kanalizační potrubí bude napojeno na stávající jednotnou  kanalizační stoku z betonových trub 
DN 300 ukončenou v stávající kanalizační šachtě na pozemku p.č. 257 u posledního domu 
navazující uliční zástavby.  
Na kanalizační  řad se umístí 5 prefabrikovaných betonových kanalizačních šachet na pozemek 
p.č. 454, 455, 3x na pozemku p.č. 456/1 a   jedna koncová na pozemku p.č. 456/2. 
Na kanalizační řad  se napojení 6 kanalizačních přípojek z PVC KG DN 160 v délce 3,7 m 
umístěných na pozemcích p.č. 456/2, 456/1, 455, 454 ve vzdálenosti 1,5 m od společné hranice 
s pozemkem p.č. 457.  

 
2. Objekt SO 02 – vodovod bude z trub PVC DN 100 , PN 10 v délce 150,3 m uložen na 

pozemcích p.č. 456/2, 456/1, 455, 454, 457, 251 v katastrálním území Doloplazy u Olomouce a 
ukončen  na pozemku p.č. 456/2. 
Nové prodloužení vodovodního řadu se napojí na stávající  vodovodní potrubí z PVC DN 100 
mm na pozemku p.č. 251, kde je ukončeno koncovým odkalovacím hydrantem. Při napojení  na 
stávající potrubí bude osazen trasový uzávěr šoupě Š 80 se zemní soupravou. Po trase nového 
vodovodního řadu budou osazeny podzemní hydranty DN 80 , celkem 2 ks.  
Vodovodní přípojky v délce 4,0 m pro jednotlivé pozemky p.č. 456/2, 456/1, 455, 454 budou 
ukončeny vodoměrnou  sestavou v plastových šachtách umístěných ve vzdálenosti  6,0 m od 
společné hranice s pozemkem p.č. 457.  

 
3. Objekt SO 03 – středotlaký plynovod bude z materiálu PE 100 dn 63 v délce 148, 73 m na  

pozemcích p.č. 456/2, 456/1, 455, 454, 457, 251 v katastrálním území Doloplazy u Olomouce. 
Napojení se provede na stávající STL plynovodní větev PE 100 dn 63 na pozemku p.č. 251 a 
ukončí odvzdušňovací armaturou C 26 101-540 ON 25 na pozemku p.č. 456/2.  

 
4. Objekt SO 04 – nové silové vedení NN  AZKY 3x 120+70 mm2 v délce 268,0 m bude umístěno  

na pozemcích p.č. 456/2, 456/1, 455, 454, 244/1 ve vzdálenosti 3,5 m od společné hranice 
s pozemkem p.č. 457 v katastrálním území Doloplazy u Olomouce. 
Stávající kabelová síť NN vedení č. 34 typ kabelu 3x120+70 bude rozšířena směr pozemky 
žadatelů. Rozšíření bude řešeno rozseknutím stávajícího kabelu AYKY 3x120+70 vedení č. 34 
na pozemku p.č. 244/1 a napojení nového kabelu AYKY 3x120+70  spojkami 2x SSU 3-L.  
Nový kabel AYKY 3x120+70 označení X01s povede smyčkovitě směr odběrná místa přes 
přípojkové skříně SS200+P č.1 umístěné na pozemku p.č. 454 a SS200+P č.2 umístěné na 
pozemku p.č. 456/1 po parcele p.č. 244/1, 454, 455, 456/1 a bude ukončen v přípojkové skříni 
SS200+P umístěné na hranici pozemků  p.č. 456/1 a p.č. 456/2.  Odtud bude kabel AYKY 
3x120+70 označení X01p vracet zpět přímo ve stejné trase k místu spojkoviště. Uzemnění 
kabelového vedení je navrženo z přípojkové skříně SS200+P č. 3 umístěné na hranici 
s pozemkem p.č. 456/1 a p.č. 456/2, jak je zakresleno na situaci č. 12-111323-1-001 v měř. 
1:1000 Přípojky jsou navrženy k jednotlivým samostatným stavebním pozemkům v počtu 6 ks a 
ukončeny v pilířích.  

 
5. Trasa venkovního osvětlení, objekt SO 05 -  veřejné osvětlení  bude napojena na koncový 

sloup na pozemku p.č. 251 prodlužované ulice. Prodloužení bude provedeno AYKY 4Jx16. Po 
trase se umístí 6 sloupů na pozemcích p.č. 456/2, 456/1, 455, 454 kolem stávající obslužné 
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komunikace. Kabely v celé délce 155,42 m budou uloženy v chráničkách  DN 63/52. Stožáry 
budou betonové s betonovým pouzdrem vybaveny kabelovým prostupem. Mezi krajnicí 
komunikace a stožárem zůstane volný prostor min. šířky 0,50 m. Veřejné osvětlení bude 
ukončeno na pozemku p.č. 456/2.  

 
6. Objekt SO 06 – chodník -pojezdová plocha se umístí na pozemku p.č. 456/2, 456/1, 455, 454 

v katastrálním území Doloplazy u Olomouce. Na pojezdové ploše budou  2 parkovací místa pro 
osobní automobily pro každý samostatný stavební pozemek o šířce 2,25 m podél společné 
hranice s pozemkem p.č. 457. Celková délka chodníku -pojezdová plocha bude v délce 156,0m.  

 
7. Umístění inženýrských sítě a chodník-pojezdová plocha budou umístěny, jak je zřejmé a 

zakresleno ve výkresu č.D3- Koordinační situace v měřítku 1 : 500.  
8. Projektová dokumentace stavby inženýrských sítí a chodníku-pojezdová plocha bude 

zpracována oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
příloha č.1-autorizovaným inženýrem. 

9. Nutno akceptovat podmínky závazných stanovisek, stanovisko Mm Olomouc, odb. ŽP ze dne 
19.3.2012 pod č.j. SMOL/ 044144/2012/OZP/VH/Pos  

- SO 01 jednotná kanalizace a SO 02 vodovod je podle ust. §55 odst. 1 vodního zákona vodní 
dílo. K vydání stavebního povolení pro tato díla je věcně a místně příslušný MMOl, odb. Žp. 
K žádosti budou doloženy doklady podle vyhlášky Mze č. 432/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a doklady podle zákona č. 183/2006 Sb., o územím plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Projektová 
dokumentace pro stavební povolení musí být zpracována oprávněnou osobou pro 
projektování vodohospodářských staveb a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb.  

- Před vydáním rozhodnutí dle stavebního zákona požádat Mm Olomouc, odb. ŽP o udělení 
souhlasu dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro zpevněné plochy. 

10. Nutno akceptovat podmínky závazné stanovisko HZS Olomouckého kraje ze dne 2.5.2012 pod 
č.j. HSOL-2090-2/2012 
-  K případným změnám proti schválené dokumentaci je třeba si vyžádat nové závazné 

stanovisko z hlediska požární ochrany. 
11. Nutno akceptovat podmínky stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o, ze dne ze dne 12.3.2012 

pod zn. 5000597899 , dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení  místních sítí. 
Platnost končí 12 měsíců ode dne vydání. 

- RWE Distribuční služby, s.r.o.  k  PD na prodloužení vydá  samostatné stanovisko. 
12. Nutno akceptovat podmínky vyjádření Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne 12.1.2012 pod 

č.j. 6755/12 a jeho doplnění č.j. 6755/12  ze dne  27.3.2012.  
- Vzhledem k tomu, že polohopisný situační zákres  sítí nekoresponduje s katastrální mapou, je  

nutné si nechat trasy tel. sítí vytýčit a sloupek UR zaměřit. Zjištěné pak uvést v PD  
stavebního záměru. Při napojování-vedení inž. sítí musí být dodržena příslušná prostorová 
norma ČSN 736005 a vzdálenost od sloupku UR nejméně 1m.V případě nejasností pro 
provedeném zaměření je nutné kontaktovat POS. 

- Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica. Platnost končí 
12.1.2014.  
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13. Nutno akceptovat podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 8.3.2012 pod  č.j. 
1042112351. Platnost stanoviska je 12 měsíců od data vystavení.  

 

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení : 
Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny. 
 
 
 

Odůvodnění 
 

Žadatel Anna Masařová, nar. 24.5.1982, bytem 783 56 Doloplazy 332, Jana Novotná, nar. 7.2.1966, 
bytem 783 56 Doloplazy 101, Pavel Škrabal, nar. 24.1.1958, bytem 783 56 Doloplazy 160, Anna 
Škrabalová, nar. 4.9.1956, bytem 783 56 Doloplazy 160, zastoupeni Lumírem Závodníkem, nar. 
15.7.1974, 783 57 Tršice 329 podali dne 6.6.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění 
Inženýrských sítí a chodníku ( pojezdová plocha) pro výstavbu RD za hřištěm v Doloplazích na 
pozemku p.č. 456/2, 456/1, 455, 454, 244/1, 457, 251 v katastrálním území Doloplazy u Olomouce, 
obec Doloplazy. 
 
Dnem podání návrhu bylo zahájeno územní řízení. 
  
Stavební úřad oznámil dne 20.6.2012 zahájení územního řízení podle § 87 odst. 1 stavebního 
zákona hlavním účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 a dotčeným orgánům jednotlivě a vedlejším 
účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou. K projednání návrhu zároveň nařídil 
veřejné ústní projednání spojené s místním ohledáním, které se konalo dne 24.7.2012 na místě 
stavby, o výsledku jednání byl sepsán protokol a stanovil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, 
námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném 
ústním jednání, tj. do ohledání na místě, jinak k nim nebude přihlédnuto. Zároveň vyzval žadatele, 
aby bezodkladně zajistil vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby inženýrských sítí a chodníku - zpevněná plocha pro 
výstavbu RD za hřištěm v Doloplazích na pozemku p.č. 456/2, 456/1, 455, 454, 244/1, 457, 251 
v katastrálním území Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy, Žadatel svoji povinnost splnil  
vyvěšením informační tabule.   

Do okruhu účastníků územního řízení stavební úřad přizval v souladu s ustanovením § 85 
odst. 1 písm.a) a b) stavebního zákona a podle § 27 správního řádu žadatele a příslušnou obec, na 
jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - v tomto případě obec Doloplazy a podle 
ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) - d) - vlastníky sousedních pozemků p.č 254, 457, 459,244/1, 458 
neboť jejich práva k pozemkům nebo stavbám mohou být umístěním stavby přímo dotčena. 
Vzdálenější vlastníci pozemků nebyli do okruhu účastníků vedeného řízení přizváni, neboť jejich 
práva k pozemkům nebo stavbám nemohou být umístěním stavby dotčeny. V území, kde se stavba 
umisťuje, je vydán územní plán, proto bylo oznámení o zahájení řízení účastníkům řízení podle § 
85 odst. 2 doručeno veřejnou vyhláškou. 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, požadavky vlastníků a provozovatelů inženýrských 
sítí byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Podmínky dotčených orgánů a 
správců inženýrských sítí, které nesouvisí s umístěním navrhované stavby inženýrských sítí a 
chodníku –zpevněná plocha nejsou zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. 

 V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky. 
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Žádost byla doložena ( i během řízení ) těmito, stanovisky, vyjádřeními, souhlasy a závaznými 
stanovisky : 

1. kopií katastrální mapy 
2. výpisy z LV 
3. informace o sousedních pozemcích 
4. plné moci k zastupování ve věcech souvisejících s vyřízením „stavby“ 
5. souhlasy majitelů dotčených pozemků a staveb 
6. budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě 

7. závazná stanoviska, stanovisko Mm Olomouc, odb. ŽP ze dne 19.3.2012 pod č.j. SMOL/ 
044144/2012/OZP/VH/Pos  

8. souhlas s trasou Mm Olomouc, odb. ŽP ze dne 10.7.2012 pod č.j. 
SMOl/ŽP/55/2658/2012/Př 

9. závazné stanovisko HZS Olomouckého kraje ze dne 2.5.2012 pod č.j. HSOL-2090-2/2012  
10. závazné stanovisko KHS Olomouckého kraje ze dne 18.4.2012 pod č.j. 

KHSOC/00638/2012/OC/HOK  
11. stanovisko OÚ Doloplazy,  ovzduší, úsek ochrany přírody a krajiny, komunikací ze dne 

29.2.2012 pod č.j. 63/12-01/Zd 
12. souhlas obce Doloplazy  ze dne  29.2.2012 pod č.j. 63/12-02/Zd 

13. souhlas obce Doloplazy  ze dne  29.2.2012 pod č.j. 63/12-03/Zd 
14. stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o, ze dne ze dne 12.3.2012 pod zn. 5000597899  

15. vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 12.1.2012 pod č.j. 6755/12 a doplnění 
č.j. 6755/12  ze dne  27.3.2012   

16. vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 8.3.2012 pod  zn. 1042112351  a ze dne 2.2.2012 pod 
zn. 0100027144 

17. posouzení hydrologických poměrů lokality vypracované Ing. Jaroslavem Tylichem, GTX, 
Inž. geologie a hydrologie, zakázkové číslo 061-12-20. 

 
Předmětná lokalita není zahrnuta do chráněné krajinné oblasti a nejsou zde vyhlášena žádná 

pásma hygienické ochrany ani vymezena biocentra či biokoridory. 
Žadatel v řízení prokázal, že má k pozemkům, jichž se umístění staveb týká, vlastnické 

právo a souhlasy vlastníků dotčených pozemků. 
Umístění stavby je v souladu se závaznou i směrnou částí územního plánu obce Doloplazy. 

Pozemky jsou v územním plánu obce Doloplazy zahrnuty v lokalitě pro bydlení, které umístění 
inženýrských sítí nevylučují. 

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., 
na využívání území a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Po posouzení návrhu podle § 79 a § 90 stavebního zákona bylo zjištěno, že návrh je 
v souladu s územně plánovací dokumentací a dalšími veřejnými zájmy, které lze spatřovat zejména 
v zajištění technické infrastruktury pro novou výstavbu rodinných domů v lokalitě určené územním 
plánem obce Doloplazy k zastavění rodinnými domy, proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku 
uvedeno.  
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Toto rozhodnutí o umístění stavby má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost dva 
roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbude však platnost, jestliže v této lhůtě bude podána 
žádost o stavební povolení. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad 
obdrží sdělení žadatele o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje. 

Vzhledem k tomu, že záměr leží v území, kde je vydán územní plán, je toto rozhodnutí 
doručováno v souladu s § 92 odst. 3 stavebního zákona hlavním účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům jednotlivě a vedlejším účastníkům řízení se doručuje toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou. 

 
 
 

Poučení o odvolání 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení, lhůta k podání 
odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději 
však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno 
k vyzvednutí, ke Krajskému úřadu Olomouc, odb. strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, 
779 11 Olomouc a to prostřednictvím zdejšího správního orgánu (§ 86 odst. 1 správního řádu), tj.  
OÚ Tršice, stavebního úřadu, 783 57 Tršice 50. 

Patnáctým dnem po vyvěšení se rozhodnutí považuje za doručené. 

Včas podané odvolání má odkladný účinek. Odvoláním lze napadnout výrokovou část 
rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí není přípustné. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí být podle 
ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu podáno potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden 
stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis. 

 
 
 
 

referent stavebního úřadu 
       Marie Chaloupková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy pro žadatele a příslušnou obec : po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební 
úřad předá žadateli a obci Doloplazy jedno vyhotovení územního rozhodnutí opatřené záznamem o 
účinnosti spolu s ověřenou projektovou dokumentací. 
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Doručí se: 
1. Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 jednotlivě na doručenku:  

Lumír Závodník, nar. 15.7.1974, 783 57 Tršice 329 ( zastupující Annu Masařovou, nar. 
24.5.1992, bytem 783 56 Doloplazy 332, Janu Novotnou, nar. 7.2.1966, bytem 783 56 
Doloplazy 101, Pavla Škrabala, nar. 24.1.1958, bytem 783 56 Doloplazy 160, Annu 
Škrabalovou, nar. 4.9.1956, bytem 783 56 Doloplazy 160 ) 

 
2. Příslušná obec 

Obec Doloplazy, 783 56 Doloplazy 82  
 

3. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou 
Lumír Závodník, nar. 15.7.1974, 783 57 Tršice 329 ( zastupující Annu Masařovou, nar. 
24.5.1992, bytem 783 56 Doloplazy 332, Janu Novotnou, nar. 7.2.1966, bytem 783 56 
Doloplazy 101, Pavla Škrabala, nar. 24.1.1958, bytem 783 56 Doloplazy 160, Annu 
Škrabalovou, nar. 4.9.1956, bytem 783 56 Doloplazy 160 ) 
Obec Doloplazy, 783 56 Doloplazy 82  
Pavel Zdařil, 783 56 Doloplazy 339 
Alena Zdařilová, 783 56 Doloplazy 339 
Vojtěch Šiška, 783 56 Doloplazy 341 
ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 
Telefónica 02, Czech Rep. a.s.,  Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
 

4. Dotčené orgány: 
Magistrát města Olomouce, odbor ŽP, odd. odpady, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc 

 Magistrát města Olomouce, odbor ŽP, odd.péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 10 
Magistrát města Olomouce, odbor ŽP-ZPF, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc 
Magistrát města Olomouce, odbor ŽP-vodního hospodářství, Hynaisova 10, 779 11 
Olomouc 
Obecní úřad Doloplazy,ochrana přírody a krajiny,komunikací, ovzduší,783 56 Doloplazy 82 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 772 11 Olomouc 2 
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc  
 

5. Na vědomí: 
Úřední deska OÚ Tršice 
Úřední deska OÚ Doloplazy 
Spisovna  
Spis – ÚR 
Účtárna 

 
 
Účastníci řízení veřejnou vyhláškou - vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Tršice a na úřední 
desce Obecního úřadu Doloplazy.  
 
 
Správní poplatek vyměřen podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů : pol. 18 písm. a) ve výši 1000,- Kč, byl uhrazen dne 24.7.2012. 
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Toto oznámení je oznamováno v souladu s ustanovením § 87 odst.1) stavebního zákona veřejnou 
vyhláškou a musí tak být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Tršice. 
Současně musí být vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Doloplazy z důvodu informovanosti, 
avšak bez správních účinků vztahujících se na doručení. 
 
Oznámení o vyvěšení veřejné vyhlášky je zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup 
dle ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ( správní řád ) 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: _____________________ Sejmuto dne: _______________________ 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí: 


