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Batelov dne 18.4.2012

Žadatel:
Městys Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107, 588 45 Dolní Cerekev (IČ 00285765)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Úřad městyse Batelova, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 84
až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí
o umístění stavby") pod názvem akce: Dolní Cerekev – místní část Spělov – rozšíření zdrojů pitné vody
a rekonstrukce veřejného vodovodu na pozemcích parc. č. KN 159/6 (PK 159/3, PK 158/1, PK 158/2,
PK 159/5, PK 158/3, PK 159/6, PK 104, PK 103, KN 119/2 (PK 159/6, PK 103), KN 134 (PK 100), KN 98,
KN 711 (PK 711), KN 95 (PK 95), KN 172/2, KN 92/7, KN 714/2, KN 233, KN 170/1 a KN 714/1, kat. úz.
Spělov, obec Dolní Cerekev, kterou dne 10.2.2012 podal žadatel: Městys Dolní Cerekev, IČ 00285765,
sídlem Dolní Cerekev 107, 588 45 Dolní Cerekev prostřednictvím zástupce: Ing. Ivan Brzák, IČ 68031653,
místem podnikání Svatopluka Čecha 1711/16, 586 01 Jihlava, a na základě tohoto posouzení vydává
podle § 79 a § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby:
Dolní Cerekev – místní část Spělov – rozšíření zdrojů pitné vody a rekonstrukce veřejného vodovodu
na pozemcích parc. č. KN 159/6 (PK 159/3, PK 158/1, PK 158/2, PK 159/5, PK 158/3, PK 159/6,
PK 104, PK 103), KN 119/2 (PK 159/6, PK 103), KN 134 (PK 100), KN 98, KN 711 (PK 711),
KN 95 (PK 95), KN 172/2, KN 92/7, KN 714/2, KN 233, KN 170/1 a KN 714/1,
kat. úz. Spělov, obec Dolní Cerekev.
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba pod názvem akce: Dolní Cerekev – místní část Spělov – rozšíření zdrojů pitné vody

a rekonstrukce veřejného vodovodu (dále jen „stavba“) bude umístěna na pozemcích parc. č.
KN 159/6 (PK 159/3, PK 158/1, PK 158/2, PK 159/5, PK 158/3, PK 159/6, PK 104, PK 103), KN 119/2
(PK 159/6, PK 103), KN 134 (PK 100), KN 98, KN 711 (PK 711), KN 95 (PK 95), KN 172/2, KN 92/7,
KN 714/2, KN 233, KN 170/1 a KN 714/1, kat. úz. Spělov, obec Dolní Cerekev.
2. Pro uskutečnění umísťované stavby a pro případné zařízení staveniště se vymezují pozemky KN 159/6
(PK 159/3, PK 158/1, PK 158/2, PK 159/5, PK 158/3, PK 159/6, PK 104, PK 103), KN 119/2 (PK 159/6,
PK 103), KN 134 (PK 100), KN 98, KN 711 (PK 711), KN 95 (PK 95), KN 172/2, KN 92/7, KN 714/2,
KN 233, KN 170/1 a KN 714/1, kat. úz. Spělov, obec Dolní Cerekev.
3. Členění stavby na stavební objekty a technologické provozní soubory:
Stavební objekty:
SO 01A
Zdroj vody – hydrogeologický vrt A
SO 01B
Zdroj vody – studna B
SO 02A
Čerpací stanice A
SO 02B
Čerpací stanice B
SO 03A
Výtlak z vrtu A
SO 03B
Výtlak ze studny B
SO 05
Vodojem 2x20m3
SO 06
Zásobovací řad
SO 07
Přípojka a rozvod NN
Technologické provozní soubory:
PS 01
Čerpací stanice, VDJ + ÚV
TS 02
Signalizace a přenos dat
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4. Technické řešení s popisem stavby:
Stavba vodovodu je rozdělena do několika stavebních a technologických objektů. Zásobování vodou
představuje rozšíření jímacího území o vrt, výstavbu nového zemního vodojemu s výtlačným
a zásobovacím řadem. Součástí stavby budou rovněž elektrorozvody potřebné pro chod čerpadel,
úpravárenské technologie a chod vodojemu včetně signalizace.
Výměry stavby:
Výtlačný vodovod z vrtu (A) lPE 63 délky 528 m
Výtlačný vodovod ze studny (B) lPE 63 délky 365 m
Společný výtlak z armaturní šachty do vodojemu lPE 63 délky 5 m
Zásobovací řad z vodojemu do obce lPE 110 délky 485 m
Zemní vodojem 2 x 20 m3 s technologií
Odpad z vodojemu PP DN 150 délky 485 m
Elektrorozvody a přenos dat
Celková délka vodovodní sítě činí 1383 m. S
oučástí stavby je dále příjezdní komunikace k vodojemu včetně oplocení, terénních a sadových úprav.
Vodní zdroj bude sestávat z nového vystrojeného vrtu a stávající studny vybavené čerpadlem.
5. Rozsah stavby je patrný ze situace vodovodu – část 1 (výkres E.01A v měřítku 1:1000) a situace
vodovodu - část 2 (výkres E.01B v měřítku 1:1000).
6. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska a souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu
lesa (do 50 m od lesních pozemků) vydaného Magistrátem města Jihlavy, odborem ŽP – orgánem státní
správy lesů dne 5.3.2009 pod číslem jednacím OŽP/2431/2009:
o
Při realizaci stavby nesmí dojít k žádnému poškození lesních pozemků ani porostů mimo trasu
uvedenou v projektové dokumentaci.
o
Protože se bude jednat o stavbu na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, musí být před realizací
stavby vydáno rozhodnutí o dočasném odnětí části lesních pozemků po dobu výstavby. Náležitosti
podání žádosti o dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa jsou uvedeny ve vyhlášce MZe
č. 77/1996 Sb.
7. Budou dodrženy podmínky souhlasu k odnětí půdy (pozemku p.č. 92/7, k.ú. Spělov, obec Dolní Cerekev
v rozsahu celého pozemku, tj. 0,0359 ha – druh pozemku orná půda) ze zemědělského půdního fondu
vydaného Magistrátem města Jihlavy, odboru ŽP, orgánem státní správy na úseku ochrany zemědělského
půdního fondu ze dne 21.2.2012 pod čj. 21908/2012/MMJ MMJ/OŽP/1162/2012 7/12-201.1.1-StrB:
o
Podle předběžné bilance zajistí žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán, dále jen žadatel) provedení
skrývky kulturních vrstev půdy v rozsahu 0,0060 ha (výměra pro odvody) do hloubky 20 cm v objemu
12 m3. Do doby použití budou kulturní vrstvy půdy ukládány na složišti (deponii) na pozemku p. č. 92/7
v k.ú. Spělov, obec Dolní Cerekev. Žadatel je povinen zajistit viditelné označení hranic deponie,
ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcizením a ošetřovat deponii
proti zaplevelení
o
Po dokončení stavby bude tato zemina použita pro ozelenění okolí vodojemu v rámci oplocení na
pozemku p.č. 92/7 v k.ú. Spělov, obec Dolní Cerekev.
o
Dále je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník) o činnostech souvisejících se skrývkou,
přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev
půdy. V protokolu žadatel uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a
účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) k posouzení plnění podmínek souhlasu.
o
Žadatel je povinen uhradit odvod za odnětí ze ZPF na pozemku p.č. 92/7 v katastrálním území Spělov,
obec Dolní Cerekev v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF v platném znění, za 0,060 ha a to v sazbě 4,44 Kč za 1 m2, tj. 267 Kč. Výše odvodů se vymezuje
pouze orientačně. O konečné výši odvodů rozhodne věcně a místně příslušný orgán ochrany ZPF
dle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění, a to v návaznosti
na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon).
o
Odvody za odnětí půdy ze ZPF jsou ze 75 % příjmem státního rozpočtu, z 15 % příjmem rozpočtu
Státního fondu životního prostředí ČR a 10 % příjmem obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda
nachází, přičemž odvody, které jsou příjmem rozpočtu obce, mohou být použity jen pro zlepšení
životního prostředí v obci a pro ochranu a obnovu přírody a krajiny.
o
Případná změna oproti schválenému souhlasu podléhá řízení o změně rozhodnutí vydaných
dle zvláštních předpisů (stavební zákon) a změně souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.
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8. Budou dodrženy podmínky souhlasu k návrhu vedení trasy vodovodu v rámci předmětné stavby
po pozemcích p.č. 159/6 (druh pozemku trvalý tarvní porost) a p.č. 134 (druh pozemku orná půda),
oba v k.ú. Spělov, obec Dolní Cerekev, které jsou součástí zemědělského půdního fondu vydaného
Magistrátem města Jihlavy, odborem životního prostředí - orgánem státní správy na úseku ochrany ZPF
ze dne 211.3.2009 pod čj. OŽP/2432/2009 3T/09-201.8-StrB:
Investor musí z hlediska ochrany zemědělské půdy dbát, aby dle ustanovení § 4 a § 8 zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně ZPF, v platném znění (dále jen „zákon“) zejména:
o
Projednat včas provádění prací se všemi vlastníky, popřípadě nájemci dotčených pozemků náležejících
do ZPF. Neprojednané provádění prací by mohlo v konečném důsledku vést k tomu, že vlastníkovi nebo
nájemci bude znemožněno hospodaření v souladu s § 3 odst. 1 zákona.
o
Provádět všechny práce především v době vegetačního klidu tak, aby na zemědělském půdním fondu
a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám, odnímat jen nejnutnější plochu ZPF, co
nejméně narušovat jeho organizaci, hydrologické a odtokové poměry a síť zemědělských komunikací.
o
Zajistit na vlastní náklady řádné provedení skrývky kulturních vrstev půdy v šířce pracovního pruhu
s odděleným ukládáním ornice a podorničí a její opětovné rozprostření po provedení záhozu rýhy.
Skrývka bude řádně uskladněna, zajištěna proti rozplavování, zaplevelování a odcizování.
o
V případě poškození vložených investic do půdy zajistit na vlastní náklady jejich opravu.
o
Při provádění stavby učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek
poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.
o
Po dokončení nezemědělské činnosti uvést dotčené pozemky do původního stavu dle evidence katastru
nemovitostí (orná půda, trvalý travní porost).
Souhlas platí pouze v tomto rozsahu, o případnou změnu trasy je investor povinen žádat věcně a místně
příslušný orgán ochrany ZPF při řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů.
Pokud by si výstavba podzemního vedení vyžádala odnětí pozemků ze ZPF na dobu delší než jeden rok
včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je provozovatel těchto prací dle ustanovení § 8
odst. 3 citovaného zákona povinen vyžádat si k tomuto odnětí souhlas příslušného orgánu ochrany ZPF.
Z tohoto důvodu oznámí zdejšímu odboru zahájení a ukončení prací včetně uvedení pozemků
do původního stavu (tel. 567 167 715).
9. Pro vydání stavebního povolení objektů SO 01A
(zdroj vody – hydrogeologický vrt A), SO 01B
(zdroj vody – studna B), SO 02A (čerpací stanice A), SO 02B (čerpací stanice B), SO 03A (výtlak z vrtu
A), SO 03B (výtlak ze studny B), SO 05 (vodojem 2x20m3), SO 06 (zásobovací řad) včetně provozních
souborů PS 01 (čerpací stanice, VDJ + ÚV) a TS 02 (signalizace a přenos dat) jako vodních děl
je příslušný vodoprávní úřad – Magistrát města Jihlavy, odbor ŽP.
Žádost o povolení stavby bude doložena doklady ve smyslu vyhlášky MZe ČR č. 432/2001 Sb.
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu ve znění pozdějších předpisů.
Nejpozději současně požádá investor vodoprávní úřad o povolení s nakládání s vodami, tj. k odběru
podzemní vody z vrtu. K žádosti doloží vyjádření hydrogeologa.
10. Pro vydání stavebního povolení objektu SO 07 (přípojka a rozvod NN), příjezdní komunikace
k vodojemu včetně oplocení a terénních úprav je příslušný obecný stavební úřad – Úřad městyse
Batelova, stavební úřad.
11. Investor - původce odpadů je povinen dodržovat všechna ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
v platném znění a ostatních souvisejících předpisů v odpadovém hospodářství.
12. Při projektování a stavbě budou dodržena ustanovení ČSN 73 6005 a podmínky správců inženýrských
sítí.
13. Napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle podmínek jejich správců.
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
námitky nebyly vzneseny.
Účastníci řízení podle §27 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád):
Městys Dolní Cerekev (IČ 00285765), Dolní Cerekev 107, 588 45 Dolní Cerekev.
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Odůvodnění
Úřad městyse Batelova obdržel dne 10.2.2012 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Žádost byla předepsaným způsobem doložena.
Stavební úřad Úřadu městyse Batelova opatřením ze dne 29.2.2012 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního
zákona zahájení územního řízení a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den 5.4.2012,
o jehož výsledku byl sepsán protokol. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů
mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků
a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Žadatel prokázal, že má k pozemkům,
na nichž se uvedená stavba umisťuje, vlastnické právo, které mu dovoluje tento pozemek pro daný účel
využít. Žadatel dále doložil k dalším pozemkům, na nichž se uvedená stavba umisťuje, uzavřené smlouvy
a jiná opatření, na základě kterých mu dovoluje pozemky pro daný účel využít.
V řízení bylo kromě vlastnických nebo jiných věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn, taktéž zkoumáno, zda mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena
vlastnická nebo jiná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich.
Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona. Při vymezování
okruhu účastníků územního řízení stavební úřad dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení
podle citovaného ustanovení § 85 stavebního zákona přísluší, vedle žadatele, na jehož území má být
požadovaný záměr uskutečněn, i vlastníkům sousedních pozemků. Vlastnická anebo jiná věcná práva
k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být dle názoru stavebního úřadu tímto rozhodnutím přímo
dotčena.
Seznam všech účastníků řízení:
Městys Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107, Družstvo vlastníků Batelov, Příčná 551, Batelov, Marie
Svatková, Spělov 3, Petr Rod, Spělov 15, Jiří Houček, Spělov 6, Jiří Houček, Spělov 11, Aleš Houček,
Spělov 11, Václav Půlkrab, Tvrdého 642, Praha, Tomáš Bušta, Dolní Cerekev 278, Josef Kratochvíl,
Spělov 9, Jan Fexa, Spělov 2, Miroslav Vichr, Březinova 3856/77, Jihlava, Alain Jacquemain, Brněnská 114,
Slavkov u Brna, Eva Jacquemainová, Brněnská 114, Slavkov u Brna, Vladimír Vondruška, Spělov 20,
Vlastimil Lysý, Horní Ves 63, Jakub Ježek, Spělov 37, Stanislav Ježek, Spělov 37, Marie Gothová,
Anna Kákonová, Malinovského 35, České Budějovice, Antonín Sůva, Eliška Sůvová, Jihomoravská
plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Brno, E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice.
Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad z ustanovení § 85 stavebního zákona.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.
Stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání rozhodnutí o umístění
stavby hledisek uvedených v § 37 odst. 2 stavebního zákona, projednat ji s účastníky řízení a dotčenými
orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska a podklady.
Stavební úřad při umisťování stavby a začlenění stavby do okolí zjistil, že uvažovaný záměr je v souladu
se schváleným územním plánem obce Dolní Cerekev s místní částí Spělov a s veřejnými zájmy.
Místní část Spělov nemá v současné době uspokojujícím způsobem vyřešeno zásobování pitnou vodou.
Jímaná voda z prameniště Spělov vykazuje hygienické závady v oblasti fekálního znečištění (nevyhovuje
mikrobiologický rozbor). Současně s probíhající a výhledovou obytnou zástavbou přestává kapacitně
i tlakově stávající zemní vodojem Spělov 25 m3. Po stavební stránce je vodojem vyhovující, ale trubní
vystrojení vodojemu je již za hranicí životnosti z důvodů totální koroze. Stávající litinový zásobovací
vodovodní řad z tohoto vodojemu je rovněž zkorodován.
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Z těchto důvodů je navrženo rozšíření a posílení vodního zdroje, výstavba nového vodojemu a nového
zásobovacího řadu.
Úřad městyse Batelova – stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody
bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina
podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý 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 předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu,
jehož územního obvodu se umístění stavby týká.
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá
platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení.

Otisk
úředního
razítka

Irena Hávová, v.r.
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení ……........................

Datum sejmutí ……….......................

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) v jeho
úplném znění.

…………………………………………
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
Razítko:

……..………………………………….......
Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí
Razítko:
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Doručí se:
Účastníci územního řízení
Doručení jednotlivě
Městys Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107, 588 45 Dolní Cerekev prostřednictvím zástupce:
Ing. Ivan Brzák, Svatopluka Čecha 1711/16, 586 01 Jihlava
Městys Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107, 588 45 Dolní Cerekev - DS
Doručení veřejnou vyhláškou
Družstvo vlastníků Batelov, Příčná 551, 588 51 Batelov
Marie Svatková, Spělov 3, 588 51 Batelov
Petr Rod, Spělov 15, 588 51 Batelov
Jiří Houček, Spělov 6, 588 51 Batelov
Jiří Houček, Spělov 11, 588 51 Batelov
Aleš Houček, Spělov 11, 588 51 Batelov
Václav Půlkrab, Tvrdého 642, 199 00 Praha
Tomáš Bušta, Dolní Cerekev 278, 588 45 Dolní Cerekev
Josef Kratochvíl, Spělov 9, 588 51 Batelov
Jan Fexa, Spělov 2, 588 51 Batelov
Miroslav Vichr, Březinova 3856/77, 586 01 Jihlava
Alain Jacquemain, Brněnská 114, 684 01 Slavkov u Brna
Eva Jacquemainová, Brněnská 114, 684 01 Slavkov u Brna
Vladimír Vondruška, Spělov 20, 588 51 Batelov
Vlastimil Lysý, Horní Ves 63, 393 01 Pelhřimov
Jakub Ježek, Spělov 37, 588 51 Batelov
Stanislav Ježek, Spělov 37, 588 51 Batelov
Marie Gothová
Anna Kákonová, Malinovského 35, 370 00 České Budějovice
Antonín Sůva
Eliška Sůvová
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy a o datu vyvěšení a sejmutí
Úřad městyse Batelova, náměstí Míru 148, 588 51 Batelov + internet
Úřad městyse Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107, 588 45 Dolní Cerekev + internet
Dotčené orgány státní správy
Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava - DS
Magistrát města Jihlavy, odbor ŽP - vodoprávní úřad, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava - DS
Magistrát města Jihlavy, odbor ŽP - odd. odpadového hospodářství, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava - DS
Magistrát města Jihlavy, odbor ŽP - odd. ZPF, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava - DS
Magistrát města, odbor ŽP - odd. lesního hosp. a myslivosti, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava - DS

Přílohy (po právní moci rozhodnutí):
ověřená projektová dokumentace

Správní poplatek ve výši 1 000,- Kč vyměřený podle položky 18 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byl zaplacen byl zaplacen na pokladně Úřadu městyse
Batelova dne 31.3.2010, č. dokladu 1512.
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