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VYHLASKA

prostředía zemědělství(dá|ejen ,,krajskýúřad,
KrajskýÚřad Kraje Vysočina,odbor Životního
jako
přís|ušný
vodopráVníúřadpod|eustanovení
ozPz")
s 104 odst' 2 písm.d) a ustanovení
s 107 odst. 1 písm.o) zákonač.25412001Sb', o Vodácha o změně někteých zákonů(vodní
zákon), Ve znění pozdějšíchpředpisů (dá|e jen ,,Vodnízákon..) zveřejňuje v sou|adu
předpisů
Sb., správnířád, veznění pozdějších
s ustanovením
$ 172 odst.1 zákonač.500/2004
(dá|e jen ,,správnířád..)návrh opatřeníobecnépovahy včetněodůvodnění
ve věci návrhu
novéhozáp|avovéhoúzemívčetněvymezeníaktivnízóny významnéhovodníhotoku ZIatý
potok v říčním
ki|ometru(dá|ejen ,'ř. km..)0,000- 19,670 na územíKraje Vysočina. Návrh
poda|dne 22'5.2019 pod zn.285471/2019-PVL
správcetohotovýznamného
vodníhotoku
a správce povodí,tj. PovodíV|tavy,státnípodnik,Ho|ečkova
3,17BlB,150 00 Praha 5, závod
Do|níV|tava'Ic0 70889953(dálejen ,,Povodí
V|tavy,státnípodnik..).

povnHY
ruÁvnnoPATŘEtrtí
ogecruÉ
Stanovenínovéhozáplavovéhoúzemía vymezeníaktivnízóny významnéhovodníhotoku
Zlatý potok v ř. km 0,000- 19'670 na územíKraje Vysočlna.
vodoprávníÚřad pod|eustanovení$ ,104 odst. 2 písm.d)
Krajský Úřad, oŽPzjako přís|ušný
a ustanovení$
107odst.1 písm.o) vodníhozákona,ustanovení$
25 a ustanovení
s 172,s 173
8
vyh|ášky
č.
7912018
sb.'
o
způsobu
správníhořádu, v sou|adus ustanovením
a rozsahu
$
záp|avovýchÚzemía jejichdokumentace,na zák|aděnávrhu
zpracovánínávrhua stanovování
vodníhotokuZlatýpotoka správcepovodí,tj. PovodíV|tavy,
správcevýznamného
státnípodnik,
podaného
dne22.5. 2019podzn. 285471|2019-PVL
nově
l. stanovuje
podle ustanovení$ 66 odst. '| vodníhozákona nový rozsah záp|avového
územívýznamného
pod vodní
vodníhotoku Zlatý potok pro úsekod ústído významného
vodníhotoku Š|apanka
nádrŽu Stříbrného
Dvorav ř. km 0,000- 19'670na ÚzemíKrajeVysočina.
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Krajský úřad Kraje Vysočina
ŽiŽkova57,587 33 Jih|ava,|Čo:70890749
ID datovéschránky:ksab3eu,e-mai|: posta@kr-vysocina.cz

Významnývodnítok Z|atýpotokje uvedenvpří|ozeč. 1 vyhláškyč. 17812012sb., kterouse
významných
vodních
tokůa způsobprováděníčinnostísouvisejících
stanovíseznam
se správou
vodních
230,identifikátor
vodního
tokůpod pořadovým
čís|em
toku:10100359.
potokav ř. km 0,000- 19,670se stanovuje
vodníhotoku Z|atého
Záp|avovéÚzemi významného
jedenkrátza pět, dvacet' sto a pět set |et (tzv.
pro výskyt přirozenépovodněs periodicitou
pěti|etý' dvaceti|etý,sto|etý a pětiset|etýprůtok- Qs, Qzo, Qloo a Qsoo),a to v rozsahu
vyznačenémv ana|ogovéformě (zobrazenímzáp|avovéhoúzemív digitá|nězpracovaných
m a p á c hv m ě ř í t k u1 : 5 0 0 0 ) v m a p o v ý c h| i s t e c h1 _ 7 m a p z á p l a v o v é hÚoz e m i ,k t e r éj s o u
nedí|nou
součástí
tohotoopatření.
Záp|avovéúzemi významnéhovodníhotoku Z|atéhopotoka na územíKraje Vysočinaje
pod vodnínádrŽu Stříbrného
Vymezenood ústído významného
vodníhotoku Š|apanka
Dvora,
pořadí:,1-09-01-530
hydrologického
aŽ 1-09-01-0630.
čís|o
ll. vymezuje
pod|e ustanovení$ 66 odst. 2 vodníhozákona aktivní zónu záp|avovéhoúzemívýznamného
vodníhotoku Z|atýpotok v ř. km 0'000 - í9'670 na územíKraje Vysočina,a to v rozsahu
vyznačeném
v dokumentacizáplavovéhoúzemív ana|ogové
formě (zobrazenímzáp|avového
h a p á c hv m ě ř í t k u1 : 5 0 0 0 ) v m a p o v ý c h| i s t e c h1 _ 7 m a p
Ú z e m ív d i g i t á | n ěz p r a c o v a n ý cm
součástí
tohotoopatření.
aktivnízóny, kteréjsou nedí|nou
Dotčenákatastrálníúzemí:
Navrhovanýmzáp|avovýmúzemímvýznamnéhovodníhotoku Z|atý potok (ř' km 0,000 19'670)v KrajiVysočinavčetněvymezeníaktivnízóny jsou dotčena
tatokatastrá|ní
území:
území:
Působnost

ORP

OBEC / MESTO

KATASTRALNI UZEMI

Kraiskýúřad

Jihlava

VěŽnice
Kamennáu Jih|avv
PoIná
Dobronín

Do|níVěŽnice
Kamennáu Jihlaw
NovéDvorvu Kamenné
StřeIecká
Dobronín
StříteŽu Jih|aw
Pávov
Zborná
Bedřichovu Jih|avv

StříteŽu Jih|avv
Jihlava

Ill.stanovuje
podmínky:
pod|eustanovení$67 odst.3 votníhozákonatytoomezující
1. KaŽdá p|ánovanávýstavba v záp|avovémúzemímusí být posuzovaná s oh|edem na
ov|ivněníodtokovýchpoměrův inundaci,s oh|edemna moŽnéh|oubkya rych|ostivody
a případné
ohroŽení
staveb.Vyjádřenípro tytostavbyv záp|avovém
územíposkýuje Povodí
V|tavy,státnípodnik.
výstavbyvětších
stavebv záp|avovém
území,
kterémohouov|ivnit
2. V případěnově p|ánované
odtokovépoměry, bude třeba i nadá|e |oka|itudetai|ně přeměřit a průběhy h|adin
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V dané|oka|itěpřepočítat
a vyhodnotitvhodná protipovodňová
opatřenía v|iv na odtokové
poměry'
3. Zásadnípříčné
stavby v inundaci(např. komunikace),kteréby ov|ivni|yodtokovépoměry,
bude nutnoposuzovati pro případvětŠích
vod neŽQloo.
Toto opatřeníobecnépovahyruŠí
dřívevydanéstanovenízáp|avového
územíZ|atéhopotoka
KrajskýmúřademKrajeVysočina,odborem|esníhoa vodníhohospodářství
a zemědělstvíč'j'
KUJI5842412006,
sp. zn. OLVHZ 18412006-3-Zaze
dne g. 8.2006.
Pod|e ustanovení$ 172 odst. 3 správníhořádu vodoprávníúřad stanovuje,Že veřejné
projednání
předmětného
opatřeniobecnépovahyse nebudekonat. l

odůvodnění
Krajský Úřad, oŽPz obdrŽe|dne 22.5.2019 pod zn.28541t2o19-PVLŽádost PovodíV|tavy,
státní podnik o stanovení.nového záp|avovéhoÚzemí včetně vymezení aktivní zÓny
významného
vodníhotoku Z|atýpotokv ř. km 0,000_ 19,670 na územíKrajeVysočinaod ústí
podvodnínádržu Stříbrného
vodního
do významného
tokuŠ|apanka
Dvora.
Krajský úřad Kraje Vysočina,oŽPZ v rámci projednánínávrhu záp|avovéhoÚzeml včetně
vymezeníaktivnízóny s dotčenými
orgány v sou|adus ustanovením
$ 172 odst' 1 správního
řádu,daldopisemze dne 5. 6. 2019č.j. KUJ| 43767t2o19,
sp. zn. oŽPz996l2o,|9o|dotčeným
orgánůmmoŽnostvyjádřitse k výšeuvedenému
návrhu.Podk|adypro vyjádřeníby|yk dispozici
podoběna webovýchstránkáchKrajeVysočina'Ve stanovené
v elektronické
|hůtěkrajskýÚřad,
oŽPz neobdrŽe|
Žádnévyjádření'
Návrh novéhozáp|avovéhoúzemía aktivnízóny významnéhovodníhotoku Z|atý potok
vypracova|oPovodíV|tavy,státnípodnik,oddě|eníprojektovýchčinnostíLitvínovická70915,
podk|adů,
370 0,1Ceské Budějovice v dubnu 2019.Za pouŽitínovýchhydrologických
nového
geodetickéhozaměření a aktuá|níchmapovýchpodk|adůby| vytvořen matematickýmode|
zájmovéhoúzemí,na jehoŽ zák|adě by|yvyhotovenyi novépodk|adypro stanovenínového
záp|avovéhoúzemía aktivníchzón významnéhovodníhotoku Z|atý potok v ř. km 0'000 19.670.
Záp|avovéÚzemi včetně aktivnízóny je zpracováno pro úsek Z|atéhopotoka od ústído
podvodnínádrŽu Stříbrného
významného
vodního
tokuŠlapanka
Dvorav ř. km o,ooo- 19'670
na územíKrajeVysočina.
(Qs),dvacetileté
(Qzo),sto|eté
(Qloo)a pětiset|eté
(Qsoo)
Průběhh|adinpro průtokypěti|eté
vody
by|y stanoveny 1 D hydraulickýmvýpočtemnerovnoměrnéhoproudění programovým
prostředkemHEC-RAS verze 5.0.7.Zpracováním
podk|adů
by|vývořen1 D matematický
mode|
podk|adů
zájmovéhoÚzemí'Pochůzkouna místěa vyhodnocením
topografických
by|stanoven
profi|proveden.To znamená,Žezpříčnýchprofi|ů
Účinnýprůtočný
by|yodstraněnyčásti,které
průtoku.
se přímonepodí|í
na provedení
Jako výchozíh|adinyby|ypouŽityh|adinyodpovídající
n-|etosti
na významném
vodnímtoku Š|apanka
v profi|usoutokuse Z|atýmpotokem.Kóty k|adin
jsou uvedenytabe|árně
příslušné
průtokůmQs, Qzo,'Qlooá QsooVmístechpříčných
profi|ů
v pří|ozePOPSANY PoDELNY PROF|L zpracované
dokumentace.
Nové záp|avové Území je navrŽeno podle nových hydro|ogickýchpodk|adů'nového
geodetického
zaměřenía aktuá|ních
mapovýchpodk|adů
a je v situacích'l : 5 000 Vymezeno
pro roz|ivpěti,dvaceti,sto|eté
povodně.Novézáp|avové
a pětiset|eté
Územíje před|oŽeno
od ř.
významného
km 0,000po ř. km 19,670,kdyŽce|ádé|ka
vodního
tokuje 21,2km.
Pro inundační
územíZ|atéhopotoka by|y z výs|edkůvýpočtů
nerovnoměrného
ustá|eného
prouděnív 1D výpočetním
modelu zpracoványmapy povodňového
nebezpečípro povodně
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sdobou opakování5,20, 100 a 500 |et,kterézobrazujírozsahzap|aveného
území,h|oubky
a rych|ostiproudění.
průtokům
Záp|avovéčárya,záp|avová územi přís|ušné
Qs' Qzo, Qrooá Qsoojsou uvedeny
v přílozeMAPA ZÁPLAVOVÉHo Úzrví zpracované
dokumentace,která by|avypracovánana
podk|aděrastrovézák|adnímapy 1 : '10 000 a výškopisnýchúdajůz DMRSG. Zakreslení
záp|avových
čarzahrnujenepřesnostipouŽité
mapy.Z důvodupřeh|ednosti
by|amapa výištěna
v měřítku'1: 5 000.
Výs|ednémaximálníhodnoty ohroŽeníjsou zobrazeny do mapy povodňovéhoohroŽení.
Záp|avovéÚzemi je tak rozč|eněno
z h|ediskapovodňového
ohroŽení'Toto č|enění
umoŽňuje
posouzení vhodnostistávajícího
nebo budoucíhofunkČního
vyuŽitíploch a doporučení
na
omezenípřípadných
aktivitna plocháchv záp|avovém
územís vyŠší
mírouohroŽení.
K návrhuaktivních
zÓn záp|avového
územíZ|atéhopotoka(dá|ejen ,,AzzU")bylyvyuŽitymapy
povodňového
nebezpečí
a mapa povodňového
ohroŽení.^ZZU je uvedenav pří|ozeMAPA
AKT|VNí ZÓNY zpracovanédokumentace,která by|a vypracována na podkladě rastrové
zák|adnímapy 1 : 10 000 a výškopisných
údajů
z DMRSG' Zakreslenízáp|avových
čarzahrnuje
nepřesnostipouŽité
mapy.Z důvodupřeh|ednosti
by|amapavýištěnav měřítku1 : 5 000.
Součástídokumentaceje průvodní
zpráva, mapový podk|adzáp|avovéhoúzemív měřítku
1 :5000 se zákresemhladiny Qs, Qzo,Qlooá Qsooá aktivními
zónami,tabu|kah|adinve|kých
vod, hydro|ogickádata, popsaný podélný profiI mapy povodňovéhoohroŽení, mapy
povodňových
rizika situace.
Navrhovaným
záp|avovýmúzemím
významného
vodníhotokuZ|atýpotok(v km 0,000- 19,670)
jsou
v Kraji Vysočina
dotčenatato katastrá|ní
území:DolníVěŽnice,Kamenná u Jih|avy,Nové
Dvoryu Kamenné,Stře|ecká,Dobronín,
StříteŽu Jih|avy,Pávov, Zborná,Bedřichovu Jih|avy'
KaŽdá p|ánovanávýstavbav záplavovémúzemímusíbýt posuzovánas oh|edemna ov|ivnění
odtokovýchpoměrův inundaci(záp|avové
území),
s ohledemna moŽnéh|oubkya rych|osti
vody
a případné
ohroŽenístaveb.Vyjádřenípro týo stavbyv záp|avovém
Územíi nadá|eposkytuje
PovodíV|tavy,státnípodnik.omezení ve stanovenéaktivnízÓně záp|avovéhoúzemívyp|ývají
z ustanovení
$ 67 odst.1 a 2 vodníhozákona,kde jsou taxativněvyjmenoványzakázanéstavby
a činnosti,
coŽje dů|eŽité
zejménapři správnícinnostistavebních
úřadů.
V případěnově plánovanévýstavbystavebv záp|avovém
Území,kterémohouov|ivnitodtokové
poměry,budetřeba i nadá|e|okalitudetai|něpřeměřita průběhyh|adín
přepočítat
v dané|oka|itě
a vyhodnotitvhodnáprotipovodňová
opatřenía v|ivna odtokovépoměry.Zásadni příčné
stavby
v inundaci(např.komunikace),
kteréby ovlivni|yodtokovépoměry,bude nutnoposuzovati pro
případprůtoku
větších
vod neŽQroo.
Vodoprávníúřad nestanovujepod|e ustanovení$ 67 odst. 3 vodního zákona omezující
podmínkyv záp|avovémÚzemí, neboťpodmínkya souhrn povinnostívyp|ývající
z vodního
zákona sniŽujínepříznivé
účinkypovodnía zajišťují
dostatečněochranujakosti a zdravotní
nezávadnostivod'
jakýchko|ivstaveb a zařízenív záplavovémúzemí
Výs|ovněse upozorňuje,Že umist'ování
včetně terénníchúprav je moŽné pouze se souh|asem věcně a místně přís|ušného
působností)
vodoprávního
úřadu(obecníhoúřabuobce s rozšířenou
v sou|adus ustanovením
p|ánupod|eustanovení
$ 17 vodníhozákona. Povinnostzpracovánipovodňového
$ 71 odst.4
vodníhozákona majívšichnivlastnícistaveb či pozemků,kterése nacházejív záp|avovém
územínebo mohouzhoršitprůběhpovodně'
Stanovenázáp|avováúzemivýznamného
vodníhotoku Z|atýpotokjsou závaznýmpodk|adem
jehoŽ
pro Územníp|ánování
v Území,
se týká a musíbýt v přís|ušném
rozsahuzahrnutodo
jednot|ivých
stupňůúzemněp|ánovací
dokumentacev sou|adus p|atnouvyh|áškou
č.500/2006
podk|adech,
Sb., o územněana|ytických
Územněp|ánovací
dokumentaci
a způsobuevidence
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územně p|ánovacíčinnosti.Stanovená záp|avová územíjsou i výchozímpodk|adempro
vyjadřovací
činnostsprávcevodníhotokua správcepovodí.
Na zák|adě Směrnice Evropskéhopar|amentua rady 2007/60/Es ze dne 23. 10. 2007
o vyhodnocovánía zv|ádánípovodňovýchrizik jsou zpracovány pro významnývodnítok Z|atý
potokmapy povodňového
ohroŽeníamapy povodňového
rizika.Povodňovýmrizikemse rozumí
kombinacepravděpodobnosti
výskytupovodnía jejichmoŽnýchnepříznivých
účinků.
Mapy povodňového
nebezpečí
by|yzpracoványv ce|émúsekuvodníhotoku na zák|aděrozsahu
povodně Qs ,Qzo ,Qloo a Qsoo,hloubek, rych|ostía pravděpodobnostipřekročení.Mapy
jsou |imitemvyuŽitíúzemía budou zahrnoványdo územních
povodňového
p|ánů.
ohroŽení
Mapy povodňového
ohroŽeníVe Vymezenýchúsecíchs významnýmpovodňorným
rizikemjsou
povodíDolníV|tavy.SoučástíP|ánůpro
součástíP|ánůpro zv|ádánípovodňovýchrizikv dí|čím
zv|ádánipovodňovýchrizikjsou ',Dokumentace
ob|astís významnýmpovodňovýmrizikem..,
kde
pro kaŽdýúseks významnýmpovodňovýmrizikemje povodňové
ohroŽenía povodňovériziko
vyhodnocenoa jsou navrŽenyobecné i konkrétníopatřeníke sníŽenípovodňovérizika
(informace o těchto dokumentech jsou na stránkách Povodí V|tavy, státní podnik:
pvl.czlplanovani-v-oblasti-vod/schvalene-planv-dilcich-povod
http://www.
i).
V rámci zpracováníaktua|izacezáplavovéhoúzemívýznamného
vodníhotoku Z|atýpotokjsou
vyhotovenymapy povodňovéhoohroŽenía povodňovýchrizik v ce|é dé|cezpracovaného
informacio povodňovém
záp|avového
územítoku. Výstupyposkytují
ohroŽenípro vyjadřovací
činnostsprávce toku ke stavbámv záp|avovémúzemí,pro vodoprávníúřadya pro samotné
dotčené
obce.
Mapy povodňovéhonebezpečía povodňovýchrizik by mě|y být zahrnuty v územnícha
p|ánech.
povodňových
KrajskýúřadKrajeVysočina,oŽpz zabezpečiv sou|adus ustanovením
$ 66 odst. 4 vodního
zákona zpřístupnění
dokumentacezáp|avového
územívýznamného
vodníhotoku Z|atýpotok
prostředí.
Životního
a předájednukopiitétodokumentaceMinisterstvu
povahy
ne|ze vsou|adu s ustanovením
Proti opatřeníobecné
$ 173 odst. 2 správníhořádu
podat opravnýprostředek.Soulad opatřeníobecnépovahy s právnímipředpisy |ze posoudit
v přezkumném
řízení.
Vsou|adus ustanovením
řádu můŽek návrhuopatření
obecnépovahy
$ 172 odst.4 správního
kdoko|i,jehoŽ práva, povinnostinebo zájmy mohou být opatřenímobecné povahy přímo
dotčeny,up|atnitu správníhoorgánu písemnépřipomínky.Správní orgán je povinen se
připomínkami
zabývatjako podk|adempro opatřeníobecnépovahya vypořádatse s nimiv jeho
odůvodnění.
'l15a odst. 3 vodníhozákona v případěvydáváníopatřeníobecnépovahy,
Podle ustanovení
$
kteým se stanovujezáp|avovéÚzemía vymezujeaktivnízÓna záp|avovéhoúzemí,se nepouŽije
jejichŽpráva,
ustanovenís 172 odst.5 správníhořádu, pod|ekteréhov|astnícinemovitostí'
povinnostinebo zájmy související
práva mohoubýt opatřenímobecné
s výkonemv|astnického
povahypísemné
povahypřímodotčeny,
mohoupodatprotinávrhuopatřeníobecné
odůvodněné
námitky.
Krajský úřad,oŽPZvyzývá vsóuladu s ustanovením$ 172 odst. 1 a odst.4 správního
řádu dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podáva|y písemné
připomínky,a to do 1S.tidnůode dne doručení
návrhuopatřeníobecnépovahy.
Veškerépodklady v e|ektronicképodobě k návrhu záplavovéhoúzemívčetněvymezení
na webových stránkách
aktivnízóny významnéhovodníhotoku Jihlava jsou k nahlédnutí
Kraje Vysočina, v dokumentech odboru životního prostředí a zemědělství/oddělení
vodníhohospodářství/zápIavová
území
httos://www.kr-vvsocina.czlnavrh-noveho-zaplavoveho-uzemi-vcetne-vvmezeni-aktivni-zonvvvznamneho-vod
niho{oku-zlatv-potok/d-4096629/p
1=99092
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na KrajskémÚřadu KrajeVysočina,ozPz'
podoběje moŽnonah|édnout
v tištěné
Do podk|adů
hodinyB.00
a středa,úřední
dny pondě|í
ŽiŽkova57,587 33 Jih|ava,dveře č' 1.41C (úřední
dohodě (te|.:564 602 266) |ze do podk|adůnah|édnout
hod. aŽ 16.00 hod.).Po te|efonické
i m i m oú ř e d n í d n y .

Ivao|šanová
prostředí
a zemědě|ství
odboruŽivotního
úředník
Statutárníměsto Jihlava, město Polná a obce Kamenná, Dobronín a Střítežse žádají
o vyvěšeníce|éhotohoto návrhu opatřeníobecné povahy na místě k tomu určenémpo
dobu stanovenou zákonem (min. í5 dnů)a potéo zaslání potvrzenío vyvěšeníKrajskému
úřadu,oŽpz.
Po stejnoudobu bude návrh vyvěšeni na úřednídesce Krajskéhoúřadu Kraje Vysočina.
dá|kovýpřístup'Patnáctýmdnem po vyvěšeníse
Zveřejněnje téŽzpůsobemumoŽňujícím
písemnostpovaŽujeza doručenou.
Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

osoby potvrzujícísejmutí
Podpisoprávněnéosobypotvrzujícívyvěšení Podpisoprávněné
Razítko:

Razítko:

Rozdělovník:
Města a obce pro vyvěšenína úřednídesce (obdĚí prostřednictvímdatovéschránky):
- Statutární
městoJih|ava,Masarykovonáměstí97/'1'586 01 Jih|ava
- obec VěŽnice,VěŽnice9, 582 52 VěŽnice
- obec Kamenná,Kamenná46,5B8 13 Po|ná
- MěstoPo|ná,Husovonáměstí39,588 13 Po|ná
- obec Dobronín,
Po|enská221l2a,58812 Dobronín
- obec StříteŽ,
StříteŽ1, 58B 11 StříteŽu Jih|avy
Dále obdrŽí(prostřednictvímdatovéschránky):
- PovodíVltavy'státnípodnik,Ho|ečkova
317818,'15000 Praha
- Magistrátměsta Jih|avy,odbor Životníhoprostředí,Masarykovonáměstí97/,1,586 01
Jihlava
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MagistrátměstaJih|avy,stavebníodbor,Masarykovonáměstí97/1,586 01 Jih|ava
p|ánování,Masarykovonáměsti 9711,586 01
Magistrátměsta Jih|avy,úřadúzemního
Jihlava
MěstskýúřadPo|ná,Husovonáměstí39,5B8 13 Polná
MěstskýúřadPo|ná,stavebníÚřad, Husovonáměstí39, 588 13 Polná

obdĚí na dodejku:
- KrajskýÚřad KrajeVysočina,
zdrojůa ElA - zde
oŽPz, oddě|ení
ochranypřírodních
- KrajskýÚřad KrajeVysočina,odděleníkrizovéhořízenia bezpeěnosti- zde
- KrajskýúřadKrajeVysoěina,odborúzemního
p|ánováníastavebního
řádu -zde
Na vědomí(obdÉíprostřednictvímdatovéschránky):
- PovodíV|tavy,
státnípodnik,závod Do|níV|tavy,Ho|ečkova
317818,15000 Praha
Dále obdrŽípro vyvěšenína úřednídesce:
_zde
- KrajskýÚřad KrajeVysočina,oddě|eníostatních
správníchčinností
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