I

Městský úÍadPolná
odbor výstavby aŽP

S P I S .Z N . :
Č.i.:

vymzutp:
TEL.:
E-MAIL:

MUPLI2633t2019-S
MUPL/ 2697t2019
lng. JanaJelínková
567 5s9 253
Jana.Jelinkova@mu-polna.
cz

DATUM:25.4.2019

INFORMACE
o NÁvRIIu výnoru ÚznprNÍHoRoZHoDNUTÍ
čnz listribuce, a. s., Ičo 24729035,Tepliclcí č.p.874/8,DěčínrV-Podmokty,405 02 Děčín2,
kteréhozastupuje MONTPROJEKT'
a.s.,ICO 28494032,Arnošta z Pardubic č.p.2082,Ze|ené
Předměstí' 530 02 Pardubice 2
(dále jen ''žadatel'')podal dne 23.4.2019 žádost o vydání územníhorozhodnutí ve zjednodušeném
územnímÍízenío umístěnístavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušenéúzemniřízeni.
Městský úřadPolná, odbor výstavby a životníhoprostředí,jako stavebníúřadpříslušnýpodle $ 13 odst. l
písm. d) zákona č' 183/200ó Sb., o územnímp|ánovánía stavebnímřádu (stavebni zákon), ve znění
pozdějšíchpředpisů(dále jen ''stavebnízákon''), zveřejňujepodle $ 95 odst. 3 stavebníhozákona náwh
''ýoku uzemniho rozhodnutí. V souladu s $ 95 odst. 5 stavebního zákona mohou proti náwhu podat
písemněnámitky a dotčené
účastníci
orgány ýhrady ve lhůtě
15 dnů ode dne vyvěšenína úřednídesce.
K námitkám účastníků,
kteří souh|asili s navrhovaným záměrem, se nepřihlíží,pokud se nezměnily
podklady pro jejich souhlas. Účastníciřízení mohou nahlížetdo podk|adůrozhodnutí(Městs[ý úřad
Polná' odbor qýstavby a životníhoprostředí'úřednídny Po a St 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 (úřední
hodiny),Ut a Ct 8:00 - |2:00, 13:00- 14:30(hodinypro veřejnost),Pá 8:00 - 12:00,13:00. 14:00
(hodiny pro veřejnost)).
Žadate|podle $ 95 odst. 4 stavebníhozákona zajistí,aby informace o návrhu qýroku rozhodnutí,včetně
grafickéhovyjádřenízáměru,byla bezodkladněpoté,co jej obdrží,vyvěšenapo dobu l5 dnůna místě:
úřednídeska Obecního úřadu Věžnice

Návrh výroku:

Stavebníúřadv náwhu výroku:
-

Vydává podle $ 79 a95 stavebního
zákonaa $ 9 vyhláškyě. 50312006Sb.,o podrobnější
úpravě
rozhodování'územního
územního
opatřenía stavebního
řádu
rozhodnutí

o umístění

stavby

Věžnice,obec, ZTv 15RD, kNN - č.stavbyIv-12-2018328;
k.ú.Horní Věžnice
(dálejen ''stavba'')
napozemkust.p.2012,60l|, parc.č,,|59l|, |5912,|5915,|5916,15917
, 159l|3,

1 5 9 t1 4 . 15 9 t 1 5 . 1 5 9 n6 . 1 6 1 t 4 . 169t3,169t4.17v2.17v4.
r 71t6.
r 87tr 5.
r 2r 8trr. 222trr.224trr2
. 9 2 tr

Sídlo:Husovonráměstí
39' 588 l3 Po|ná
Pracoviště:
Varhánkova278.588 l3 Po|ná

IDDS:ss7b22h
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v katastrálnim ilzemi Horní VěŽnice.
Ztoho prováděná demontažnevyhovujícíhosloupu na pozemku parc.č.|87l|5 v katastrálnim:územi
Horní Věžnice.
Druh a účelumistbvané stavbv:
- Stavba technickéinfrastruktury.
- Jedná se o stavbu liniovéhokabelovéhovedenínízkéhonapětí lkV pro novépozemky ZTY. Součástí
vedení nízkéhonapětí jsou přípojkovéa rozpojovací skříně. S|oup č. |74, stojícípřed oplocením
pozemku u RD p. 95' bude z důvodujeho nevyhovujícíhostavu a z důvodudemontáževrchníhovedení
demontována vyměněn zanoý.
Členěnístavbv na obiektv a technická a technologická zařízení
- So 01 - Kabelovévedenínn
-

So 02 - Výměna stávajícíhobetonovéhosloupu wchního vedenínn

Umístěnístavbv na nozemku
So 0] - Montóž kabelovéhovedenínn ]kV
-

V lokalitě nov'ých parce| pro rodinné domy, bude provedeno uloženínoých kabelů distribučních
rozvodůnn. Montáž novéhokabe|ovéhovedenínn lkV, distribučníchrozvodů,uloženímdo země,
bude provedena dle situačníhovýkresu č.01.Ukládání těchto kabelů,bude prováděno společněse
stavbou ě. |2-|2-2000758 (Věžnlce ZTY, přeložka TS a kNN), na kterou bylo již vydáno inemni
rozhodnutí.

Popis montáží:
- Z novéjednosloupovétrafostaniceTS HB_l3 l 0/Věžnice-HorníVěžnice ZTY , na pozemku parc.č.
1224/1k.ú.Horní Yěžnice, bude vyveden noý kabel AYKY 3x240+I20, Tento kabel bude veden v
zemi, ve stejnétrase s kabely přeložky (stavba ě.IZ-I2-2000758), v trase dle koordinace s celkovým
projektem ZTY, generálníhoprojektantatéto|okality. Nový kabel bude smyčkovězapojován do nově
osazovaných pojistkoých skříní,v ce|oplastoých pilířích u jednotliých pozemků.Pilíře budou
umístěny na hranicíchjednotliqých pozemků určenýchpro stavbu rodinných domů. Kabel je v
průběhu zapojen i do rozpojovací skříně SR. Z ni bude vyvedena odbočka kabelem AYKY
33x120+70,ukončenabude ve stávajícípojistk.skřínič. Xó(SSl00), umístěnéna okraji pozemku
|6114 k,ú.Horní Věžnice. Z rozpojovacískříně pokračujenov'ý kabe| dál, smyěkově zapojován do
noqých pojistk.skříní-pilířů'
- Nové připojení stávajícíhotechnickéhoobjektu a hasičskézbrojnice' stojícína pozemku st. p. 60/l
k.ú. Horní Věžnice (vlastník obec Věžnice), bude provedeno ze stejnéhokabelu jako pro ostatní
parcely, smyčkovýmnapojenímstávajícípřípojkovéskříně SS200, stojícíu zdi objektu (pozemek
st.p. 60/1 k.ú.Horní VěŽnice). Toto novénapojeníbude provedenosoučasněs demontiíží
stávajícího
přívodu (vrchního vedení ALFe). Dále bude vedení probíhat Íízeným příěným protlakem přes
pozemek komunikace parc.č' 12l'8l| a následně po pozemku parc.č. 12|8l| podél hranice s
pozemkemst'p.5l a parc.č.|7613.Dále přes okraj pozemkust.p.2012ažna pozemekparc.č. |87l|5,
na kterém se nachází sloup, kteý bude v rámci této stavby vyměněn za nový' Vše k'ú. Horní
Věžnice.
obě stavby,tedy povo|enástavbaě,12-|2-2000758 i stavbač.|v-12-2018328,kteráje předmětem
tohoto řízeni, v loka|itě noých parcel a okolí budou prováděny současně.
Kabe| nn bude veden v zemi, bude uložendo ochrannétrubky tuhépr.9Omm.V|astníuloženíkabelů,
bude koordinováno s ostatnímiplánovanýmisítěmi|okality a hranicemipozemků(kontaktníosoba
gen.projektantaZTY : TomášKlement te|.:602738|65)'
So 02 - Demontáž- týměna stóvajícíhobeton.sloupuvrchního vedenínn
- S|oupě. 174,stojícípřed oplocenímpozemkuparc.č.|87l|5 k.ú.HorníVěžniceu domu čp.95,bude
z důvoduieho
iícíhostavu a z důvodudemontáževrchníhovedení(vodiěůALFe. kabelu
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AYKY)' demontována lyměněn zanový, o příslušné
tahovéodolnosti (9'0115kN).Při stavbě sloupu
provizorní
použito
kotvení.
bude
StávajícívrchnívedeníALFe se na novémsloupu ukončína nových kladkovych izolátorech' Budou
osazeny svodičepřepětía novéuzemněnítěchto svodiěů.Uzemněníbude založenodo země směrem
k nově osazovanéskříni SR (SR602)' a potédo kabe|ovéýhy. Samostatnéuzemněnísvodičůse spojí
se samostatnýmuzemněnímrozpojovacípojistkovéskříně SR. Vrchní vedení na tomto sloupu, se
napojí kabel AYKY 3x120+70,vedeným z novéskříně SR602' č.28.Kabel bude uložen v zemi a
následně připevněn po sloupu. Na sloupu bude kabel uložendo ochrannétrubky do qýšemin.3m od
země.

II. Stanoví nodmínkv pro umístěnístavbv:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí' která obsahuje výkres
současnéhostavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s ryznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od
hranic pozemku a sousedníchstaveb. Zpracovate|projektovédokumentace:Montprojekt a's.' Arnoštaz
Pardubic 2082,531 l7 Pardubice'IČ:28494032;Ing. Miroslav Merg|, CKA|T č.070l318,autorizovaný
inženýrv oboru techno|ogickázaÍizenistaveb.
2. Budou splněny podmínky společnostičtrz oist.ibuce a.s.; nzz 1|03279|73 ze dne 1.4.2019:
l. Podmínkoupro zahájeníčinnostiv ochrannémpásmu je platné''Sdělenío existenci energetického
zaÍízeniv majetku společnostiCEZ Distribuce' a. s.'', v daném zájmovéminemi. Informace o
společnostiČE,zoist'ibuce' a.
existenci sítí(o přibližnémprůběhutras průběhusítía poloze zaÍizení)
cezdistribuce.
s. a CEZ ICT Services' a. s. získátena webovéaplikaci na adrese https://geoportal.
Čpz oistribuce' a. s,, a CE'Z ICT
c/geoportal/ která umožňujezískatpřístupk datůmspolečností
Services,a. s.
2' Podmínkou pro zahájeni činnosti v ochranném pásmu je vytyčení podzemních vedení
prostřednictvímZákaznickélinky 800 850 860.
3. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí bý provedeny v souladu s platnými normami
a předpisy,zejména
s ČsN EN 50110-1,ČSN EN 50423-3'PNE 33 0000-6a PNE 33 3301,ČsN BN
pro
5034|-3
venkovnívedení\rN' ČSN 33 2000-5-52a PNE 34 1050 pro kabelová vedenía ČsN z:
6005 o prostorovémuspořádánísítítechnickéhovybavení.
4. Stavbou nesmídojítk znesnadněnípřístupukzaÍízenídistribučnísoustaly. V době qýstavby a po
jejím dokončenímusí bý pro pracovníky a vozid|a spol. CEZ Distribuce' a.s., zajištěnpřístup k
zaÍízenidistribučnísoustavy. Umístěnímstavby nesmí dojít ke ztíženípřístupu pracovníkůnámi
pověřených firem k našemuzaÍízení'V ochrannémpásmu je podle $46 ochranná pásma, Zákona č,.
45812000Sb. (v platném znění) zakázáno provádět činnosti,kteréby znemožřlovaly nebo podstatně
znesnadňovaly přístup k zaÍízenídistribučnísoustaly (zejména zÍizovat oplocení, které by
jeho obsluhu)'
znemožniIo
5. Stavbou (stavebníčinností)nesmídojítke změně vyšky nadzemníhovedeníod země' resp. musí
bý dodrženynejkratšípovolenévzdálenosti nadzemníchvedeníod země a pozemníchkomunikací,
dle normy PNE 33 3301.
6. Stavbou (stavebníčinností)
nesmídojít k narušenístabilitypodpěrnýchbodůvedení.
(stavební
nesmídojít k narušení
7. Stavbou
činností)
stability kabe|oých skříní(pilířů)'
(stavební
8. Stavbou
činností)
nesmídojít k narušenístability el. stanic.
9. V prostoru komunikacía ostatníchzpevněných ploch provede stavebníkmechanickou ochranu
stávajícíchpodzemníchvedení(kabe|yuložitdo kabelovýchchrániček),při dodrženiČsN zr ooos.
l0. Pod nadzemnímvedenímnesmíbý rea|izovánaskládka materiáluěi zeminy'
l l. Nad trasoupodzemníchvedenínesmíbý rea|izovánaskládka materiáluěi zeminy.
l2. V prostoruochrannéhopásma el. stanic nesmíbý rea|izovánaskládka materiálu čizeminy'
13. V prostorupodpěrnýchbodůnadzemníchvedenínesmídojítk odtěženízeminy, popř. k navršení
zemmy.
l4. V orostoruochrannéhooásma el. stanic nesmídoiítk odtěženízemin

k navršenízemin
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15. V prostoru ochrannéhopásma podzemníhovedenínesmídojít k trvalémuodtěŽenízeminy, popř.
k navršenízeminy. V případě změny nive|ety terénupoŽadujeme'aby stavebníkzajistil min. krytí
kabe|oqýchvedenídle CSN 73 6005.

/

přib|íženiosob, věcí, zařizeni
16. Při rea|izaci stavby nesmí dojít v Žádnémpřípadě k nebezpečnému
nebo mechanismůa strojůkŽivým částempod napětímtj. musíbý dodrženaminimální vzdá|enost2
m od vodiěůdle ČsN EN 501l0-l. V případě'že nebude možnétuto vzdálenost dodržet,je Žadatel
povinen poŽádato vypnutípředmětnéhovedení.
17. Musí bý dodrženyPodmínkypro práce v ochrannýchpásmechvedení,kteréjsou přílohoutohoto
souhlasu.
l8. Jakákoliv poškozenínebo mimořádnéudálosti, způsobené
na elektrickémzaÍizenístavebníkem,
musíbý neprodleněoznámenyna poruchovoulinku 800 850 860.
3. Budou sp|něny podmínky spo|ečnostiE.oN Distribuce a.s..;nz: D862ó-16307935 ze dne 7.3.2019:
l. V ochrannýchpásmech (dá|ejen OP) zaÍizenídistribučnísoustaly budou pÍi rea|izaciuděleného
souhlasu dodrženypodmínky dle $ 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném zněni, kde se
konstatuje,žev oP těchto zaÍizenije zakázáno pod písmeny:
c) provádět činnosti,kteréby mohly ohrozit spolehlivosta bezpečnostprovozu těchto zaÍízenínebo
ohrozit Život, zdravíči majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zaÍizenim.
2, Zakreslenítrasy nadzemníhovedení vyskytujícíhose v ájmovém Územi do všech vyhotovení
prováděcí dokumentace a jeho lyznačeni dobře viditelným způsobempřímo v terénu.Jedná se
zejménao místa kÍiŽeníči souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace' S trasou vedení
výkopůa podobnětak, aby pracujícína staveništiby|i o hranicíchoP trvale informováni.
3. VyřešenízpůsobuprovedenísouběhůakŤížcnivýšezmíněnéakce s distribučnímzařízenímbude
odpovidatpřísIuŠným
CSN normám.
4. Po dokončenímusí stavba z pohledu ochrany před provoznímia poruchovými vlivy distribuční
soustavyodpovídatpříslušnýmnormám' zejménaPNE 33 330l, PNE 33 3302, PNE 34 l050, ČsN
EN 50 341-1,PNE 33 0000-l, CSN EN 50 522,ČsN EN 6| 936.1.
je dále zakázáno:
5. Po dokončenístavbypřipomínáme,Že v oP distribučního
zaÍízení
a) zÍizovatbez souhlasu vlastníkatěchto zaÍízenístavby či umisťovatkonstrukce a jiná podobná
zaÍizení,jakoži usk|adňovathořlavéa qýbušnélátky
b) provádět bez souhlasujehovlastníkazemnípráce
c) u nadzemníhovedenínechávatrůstporostynad ýšku 3 m
d) u podzemního vedení vysazovat trva|é porosý a přejíždětvedení mechanizmy o ce|kové
hmotnostinad 6t.
l0. Veškerá stavebníčinnostv oP distribučníhoa sdělovacíhozaÍizeníbude před jejím zahájením
konzu|továnas přís|ušnýmsprávcem zaÍízeni(kontakty na správce zaÍízenijsou uvedeny v závěru
tohoto vyjádření), kter1ýstanoví bezpečnostníopatření pro práce v oP příslušnéhorozvodného
zarízenidle platné
CSN EN 50 }l0-l.
ll' Veškerépráce s mechanizací,jejichŽ části se za provozl mohou přiblížit k vodičůmv oP
nadzemníhovedení VN a výkopové práce v oP podzemníhovedení VN, je nutno provádět za
beznapět'ového
stavu vedenía vypnutípožadujemeobjednatnejméně25 kalendářníchdnů předem.
Práce s mechanizacív oP vedeníVVN je nutno provádětza beznapěťového
stavu vedenía vypnutí
požadujemeobjednatnejpozdějido l0' dne předchozíhoměsíce.
12. Uhrazeníveškeých nákladůna práce vyvolanéstavbou(hradíinvestor stavby)' není-lipísemnou
dohodou stanovenojinak.
13. Neporušenístability podpěrných bodů nadzemníhovedenía nenarušenípodzemníuzemňovací
soustavy.
l4. ohlášení jakéhoko|iv poškození distribučníhoa sdělovacího zařízení na te|efonním čísle
Poruchovéslužby800 22 55,I7.

\
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4. Budou sp|něny podmínky společnostiČeski telekomunikačníinfrastruktura a.s..;čj: 573396l|9
ze dne 15.3.2019:
(I) Na Žadate|em určenéma vyznaěeném Zájmovém územi se lyskýuje SEK spoleěnosti Česká
te|ekomunikační
infrastrukturaa.s.; a
(II) Stavebníknebo jím pověřená tÍetiosoba je povinen řídit se Všeobecnýmipodmínkamiochrany
SEK' kteréjsou nedílnousouěástíVyjádření;a
(III) pro případ,že bude nezbyné pře|oženíSEK' zajistívždy takovépřeloženíSEK její v|astník'
společnostČeskátelekomunikačníinfrastrukturaa's' Stavebník,kteý vyvolal překládku SEK je dle
ustanovení$ l04 odst. |7 Zákona o elektronickýchkomunikacíchpovinen uhradit společnostiČeská
telekomunikační
infrastrukturaa.s. veškerénák|ady na nezbyné úpravydotčeného
úsekuSEK, a to
na úrovnistávajícíhotechnickéhořešení;a
(IV) pro účelypřeloŽení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se
společností
Ceská telekomunikační
infrastrukturaa.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
(V) Stavebníkďnebo Žadate|neníoprávněn užíttoto Vyjádření k podáníjakékoliv žádostio vydání
jakéhokolivsprávníhorozhodnutíčijinéhorozhodnutímajícíhoobdobný charakter.
5. Budou splněny podmínky ryjádření Magistrátu města Jih|aly, odbor životníhoprostředí . orgán
ochrany přírody a krajiny; čj:MMJ/oZPl32976l2019-Dvo ze dne 4.4.20|9z
l. V souvislosti se stavbou je nutnézajistit ochranu dřevin před poškozeníma ničenímdle $ 7
zákona o ochraně přírody' Dodrženabudou ustanoveníČsN tr 906l Technologie vegetačních
úprav
v krajině - ochrana stromů,porostůa vegetačních
ploch při stavebníchpracích.ochrana kořenového
prostoru při hloubenívýkopůbude zajištěnave smys|u bodu 4.l0.1 - výkopy se nesmějíprovádět v
kořenovémprostoru. Pokud se tomu ne|ze v jednotliqých případech vyhnout, musí bý ýkop v
kořenovémprostoruprováděn ručněa nesmíse přitom véstblíženež2,5 m od paty kmene. Výkopy v
kořenovémprostoru stromůbudou prováděny v co nejmenšímrozsahu, tak aby nebyly poškozeny
kořeny o průměruvětšímjak 2 cm, ručně.Pokud dojde k poškození,musí by,tkořen ostře přetnut a
místo řezu zah|azeno a ošetřeno fungicidní přípravkem. obnažené kořeny je nutno chránit před
lysycháním a působenímmrazu. Jakáko|iv ěinnost v chráněnémkořenovémprostoru včetněukládání
materiá|ů,umisťovánízařizení,průjezdumechanismů,výkopovéěinnosti' navážekapod.je zakázána.
2. Budou respektovánaustanovení$ 5 odst. 3 zákona - obecná ochranarost|ina živočichů.
Vvmezení územídotčenéhovliw stavbv.
- Kabelové vedenínn lkV má ochrannépásmo lm po obou stranách vedení.

Stavebník je povinen před vydánímrozhodnuti zap|atitsprávnípoplatek dle zákona č.63412004
Sb., v platném zněni, ve výši 500,. Kč, a to na účetMěsta Polná č. ú. |221ó81/0100,
variabilní symbo| 1361' specifický symbol 123 074.
Poučení:
Žadate|zajistí, aby byl návrh v.ýroku bezodkladně vyvěšen na místě určenémstavebnímúřadem.Pokud
Žadate|informaci ner,yvěsí,stavebníúřad opakuje vyvěšenínávrhu ýroku rozhodnutína úřednídesce,
nebo rozhodne usnesenímo provedeníúzemníhoÍizeni,pokud mě|o porušenítéto
povinnosti žadate|eza
následek zkrácenípráv úěastníků
územníhoÍízení'V případě,že se neprokážeopa[, má se za to, že
povinnostvyvěšeníinformacesplni|.
žadaÍe|

IA

odborvýst

a
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lng. arch. MartínaPavlasová,Ph.D.
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Tento dokument musí bý vyvěšen na úřední desce MěÚ
Věžnice po dobu 15 dnů.

Datum
vyvěšení:
...Je.}.,..ÍPl3

Polná a úřední desce Obecního úřadu

Datumsejmutí:

Podpisoprávněné
osoby,potvrzující
sejmutí
Razítko:

V elektronické
nodob['.q. í.5{l
z v e ř e j n ě nood :. . . . . .:. . . .

Podpis oprávněnt

"W:

V elektronické
podobě
zveřejněno do:

Podpisoprávněné
osoby,potvrzujícízveřejněni
Razítko:

\r,*,.vE

obdrží:
Účastníci(dodeikv)
MONTPROJEKT, a.s.,IDDS: fgdetem
sídlo:Arnoštaz Pardubicě'p.2082,Ze|ené
Předměstí,
53002 Pardubice2
zastoupení
pro:ČEZDistribuce,a. s.,Teplickáě.p.87418,
Děčín
lV-Podmok|y,40502 Děěín2
obecníúřadVěžnice,Věžniceč.p.9, 58252 Věžniceu Hav|íčkova
Brodu
vyvěšeno
pro:PetraHorská,Poljanovovaě.p.324|/|,Praha4-Modřany,l43 00 Praha4|2
vyvěšenopro:Karel Hors[i, Věžniceč,.p'
47, 58252 Věžniceu Havlíčkova
Brodu
vyvěšeno
pro:VítězslavKunc' Věžniceč.p.|2|,582 52 Věžniceu Havlíčkova
Brodu
pro:MartaKuncová,Věžniceě.p.114,58252 Věžniceu Hav|íčkova
vyvěšeno
Brodu
vyvěšeno
pro:AlešMasner'l,oosovač.p.973/|0,Praha
4-Háje,14900 Praha415
pro:Eva Masnerová,Loosovaě'p.973/|0,Praha4-Háje, |49 00 Praha415
vyvěšeno
vyvěšenopro:Jan Wasserbauer,
Věžniceč.p.95, 58252 VěŽniceu Hav|íčkova
Brodu
vyvěšeno
pro:MUDr' StanislavWasserbauer,
Věžniceě.p.29,58252 Věžniceu Havlíčkova
Brodu
pro:Českátelekomunikační
vyvěšeno
infrastruktura
a.s.'olšanskáě.p.268|16,l30o0 Praha3.
ZiŽkov
vyvěšenopro ČEZDistribuce,a. s.,Teplickáě.p.87418,
Děčín
lV-Podmokly,40502 Děěín2
pro:
vyvěšeno
E'oN
Distribuce,
a.s.,
F.
A.
Gerstnera
ě.p.
2|5116,
České
Budějovice7,37o0|
.
CeskéBudějovicel
pro:obec Věžnice,Věžniceč.p.9, 58252 Věžniceu Havlíčkova
vyvěšeno
Brodu
Dotčené
správníúřadv
MagistrátměstaJihlavy,oŽP - odpady,IDDS: jw5bxb4
sídlo:Masarykovo
náměstiě.p.97l|,586
0l Jihlaval
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MagistrátměstaJihlavy, oŽp - oPK, ZPF, IDDS: jw5bxb4
sídlo:Masarykovonáměstíč.p.97lI,58601 Jihlava1
obecníúřadVěžnice,IDDS: t33bn4
sídlo:Věžniceě.p.9,582 52 Yéhrjceu HavlíěkovaBrodu

