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SPOLEČNÉ POVOLENÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále 

jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost, kterou dne 04. ledna 2019 

podalo 

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, Ing. Zdeněk Vitáček, 

IČO 00360198, náměstí Osvobození 297/1, 470 01  Česká Lípa 1 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

expoziční přístřešek (dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 343 v katastrálním území 

Kravaře v Čechách, obec Kravaře a odvod srážkových vod do retenční nádrže na pozemku 

parc. č. 337/1 v katastrálním území Kravaře v Čechách, obec Kravaře v areálu Vísecké 

rychty, Víska 3, Kravaře, v rozsahu projektové dokumentace, ověřené ve společném řízení, ze 

které vyplývají hlavní technické detaily provedení stavby, rozsahu záboru staveniště, organizace 

výstavby, splnění  požadavků daných  zvláštními  předpisy atd.   

 

Stavba obsahuje: 

Bude provedena jednoduchá otevřená dřevěná skeletová stavba o půdorysných rozměrech 6,22x 

16,28m s pultovou střechou se sklonem k severu 5° a maximální výškou 3,88m. Zastavěná 

plocha celé stavby, včetně dřevěného chodníku pro návštěvníky bude 156,8m2 a obestavěný 

prostor bude 372,8m3. Stavba bude umístěna na části pozemku p.č. 343 v katastrálním území 

Kravaře v Čechách, obec Kravaře v místě stávajícího torza původního zdiva v nejkratší 

vzdálenosti 1,02m od hranice se sousedním pozemkem p.č. 357/1 v katastrálním území Kravaře 
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v Čechách, obec Kravaře a 1,17m od hranice se sousedním pozemkem p.č. 344 v katastrálním 

území Kravaře v Čechách, obec Kravaře. Dřevěný skelet bude ze smrkových KVH hranolů. 

Stavba bude založena na kotevních „U“ patkách z galvanicky pozinkované oceli. „U“ patky 

budou kotveny do betonových patek o rozměrech 800x850mm a hloubce 1200mm. Výstavní 

prostor bude bez vnitřních sloupků. V podélném směru budou obvodové sloupky v osové 

vzdálenosti 2m a v příčném směru 2,86m. Minimální výška v rámci výstavní  plochy bude 3m. 

Část stavby vystupující nad historické zdivo bude kryta dřevěnými palubkami s mezerami ve 

vertikálním směru. Šířka palubky i šířka mezery budou shodné 60mm. Stavba bude zastřešena 

pultovou střechou tvořenou z KVH hranolů v osové vzdálenosti 1000mm. Pro ztužení 

konstrukce budou použita křížová táhla. Voda ze střechy bude svedena do nové retenční nádrže 

na dešťovou vodu, která bude umístěna na části pozemku p.č. 337/1 v katastrálním území 

Kravaře v Čechách, obec Kravaře 1,2m od torza zdiva, 2,09m od hranice se sousedním 

pozemkem p.č. 357/3 v katastrálním území Kravaře v Čechách, obec Kravaře a 8,64m od 

Vísecké rychty s č.p.3 na pozemku p.č. 337/1 v katastrálním území Kravaře v Čechách, obec 

Kravaře. Podzemní retenční nádrž s bezpečnostním přepadem do drenážního podmoku bude o 

rozměrech 2,44x1,65m, o objemu 3,7m3 a bude opatřena poklopem o průměru 0,6m.  

Dřevěný přístupový chodník bude proveden o šířce 2,25m a celkové délce 19,99m. Nosnou 

konstrukci budou tvořit dřevěné hranoly z modřínu 40x60mm v osové vzdálenosti 450mm. 

Povrch bude tvořen dřevěnými palubkami z modřínu v tl. 30mm, v šířce 120mm se spárami 

7mm kotvené nerezovými vruty. Podklad bude tvořen zhutněným štěrkem v tl. 200mm. 

V prostoru expozice bude podklad z kačírku v tl. 120mm, pod kterým bude vrstva hutněného 

štěrku v tl. 150mm. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění a pro provedení stavby: 

1. Stavba na pozemcích (jejich částech) parc. č. 343 a 337/1 v katastrálním území Kravaře 

v Čechách, obec Kravaře bude umístěna tak, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1 : 250 

zpracované autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby Ing. Jiřím Matějovským (ČKAIT 

- 0500412) a která byla žadatelem předložena jako podklad pro vydání tohoto společného 

povolení a je archivována na stavebním úřadě. Případné změny nesmí být provedeny bez 

předchozího projednání se stavebním úřadem. 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, kterou 

zpracoval autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Ing. Jiří Matějovský (ČKAIT - 

0500412). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním 

úřadem. 

3. Zařízení staveniště bude na pozemcích parc. č. 343 a 337/1 v katastrálním území Kravaře 

v Čechách, obec Kravaře, které jsou ve vlastnictví žadatele.  

4. Před zahájením zemních prací na stavbě musí být ověřeny na staveništi inženýrské sítě 

v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších min. požadavcích na bezpečnost 

práce a ochranu zdraví osob na staveništi a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

5. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní nebo nadzemní 

vedení inženýrských sítí, budou dodržena a respektována ochranná pásma těchto sítí, aby 

nedošlo k jejich poškození. 

6. V okolí stavby musí být udržována čistota a pořádek, jakož i zajištěna bezpečnost dopravy na 

přilehlých komunikacích. 

7. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a 

technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
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požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby a vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

Přihlíženo bude k příslušným technickým normám. 

9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek 

STAVBA POVOLENA. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a umístěn na 

místě stavby do doby jejího dokončení. 

10. Na místě stavby bude veden řádný stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního 

zákona. 

11. Stavebník musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po 

předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická 

pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního 

prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. 

12. Veškerý odpad, který vznikne při stavbě, musí být zneškodňován v souladu s ustanovením 

zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpady vzniklé v rámci stavby budou předány pouze 

osobě oprávněné k převzetí těchto odpadů. 

13. Při provádění stavby budou dodržována taková opatření, aby se v maximální možné míře 

zabránilo prašnosti a hlučnosti. Případně budou přijata odpovídající opatření, která nadměrné 

prašnosti a hlučnosti zabrání.  

14. Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem. Stavebník seznámí zhotovitele stavby 

s podmínkami tohoto rozhodnutí před zahájením stavby. Zhotovitel stavby je povinen 

seznámit se a respektovat podmínky tohoto rozhodnutí a vést na stavbě řádný stavební deník 

podle ustanovení § 157 stavebního zákona. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob 

vedení jsou uvedeny ve vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v příloze č. 9 této 

vyhlášky. Osoba pověřená vedením stavby je povinna hlásit stavebnímu úřadu neprodleně 

všechny závažné okolnosti na stavbě, které by mohly mít vliv na kvalitu stavby a odchylky 

od projektové dokumentace. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, 

který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je 

povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní 

oprávnění, vykonávaly jen oprávněné osoby. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu 

v souladu s rozhodnutím nebo dalším opatřením stavebního úřadu. Zhotovitel stavby bude 

oznámen stavebnímu úřadu současně s termínem zahájení stavby. 

15. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo 

stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a 

příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor. Rovněž, podle 

ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona, je stavebník povinen zajistit, aby na stavbě nebo 

na staveništi byla k dispozici ověřená projektová dokumentace stavby a všechny doklady 

týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie. 

16. Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního 

zákona stanoví, že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby 

tyto fáze výstavby: 

• dokončení stavebního záměru 

Ukončení této etapy stavby oznámí stavebník písemně stavebnímu úřadu v dostatečném   

předstihu. Stavební úřad současně uvědomuje dle § 172 stavebního zákona vlastníky 

staveb a pozemků o vstupech za účelem provádění kontrolních prohlídek stavby. 

17. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Česká 

Lípa, odboru životního prostředí zn. MUCL/21789/2018/OŽP/DP ze dne 11.12.2018. 
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18. Po úplném dokončení stavby podá stavebník, v souladu s ustanovením § 122 stavebního 

zákona žádost o kolaudační souhlas, která se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti 

jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K žádosti 

se připojí přílohy uvedené v části B vyhlášky.  

19. Stavba bude dokončena do 31.12.2024. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, Ing. Zdeněk Vitáček, IČO 

00360198, náměstí Osvobození 297/1, 470 01  Česká Lípa 1 

Odůvodnění: 

Dne 04. ledna 2019 oznámilo Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková 

organizace, Ing. Zdeněk Vitáček, IČO 00360198, náměstí Osvobození 297/1, 470 01  Česká Lípa 

1 společný záměr: expoziční přístřešek na pozemku parc. č. 343 v katastrálním území Kravaře 

v Čechách, obec Kravaře a odvod srážkových vod do retenční nádrže na pozemku parc. č. 337/1 

v katastrálním území Kravaře v Čechách, obec Kravaře v areálu Vísecké rychty, Víska 3, 

Kravaře. Stavební úřad posoudil záměr a dne 08. ledna 2019 rozhodl podle § 96a odst. 5 

stavebního zákona o provedení společného řízení, jelikož se jedná o stavbu, na kterou je nutné 

vydat společné povolení podle § 94j stavebního zákona a následujících. Uvedeným dnem bylo 

zahájeno společné řízení. 

K žádosti byly doloženy zejména tyto podklady: 

• projektová dokumentace, včetně statického posouzení, požárně bezpečnostního řešení 

stavby a analýzy zdolávání požáru 

• závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územního odboru 

Česká Lípa ze dne 10.01.2019 č.j. HSLI-123-2/CL-PS-2019 

• závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny, správy chráněné krajinné oblasti 

České středohoří ze dne 03.12.2018 č.j. SR/2456/UL/2018-3 

• koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního 

prostředí ze dne 11.12.2018 zn. MUCL/21789/2018/OŽP/DP 

• závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, stavebního úřadu – úseku památkové 

péče ze dne 13.12.2018 zn. MUCL/21999/2018/SÚ/MK 

• doklad o neexistenci sítí v místě plánované stavby (čestné prohlášení stavebníka). 

 

Před oznámením zahájení společného řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva 

osob, která vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále 

zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo 

stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají 

z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a dále zda mohou být přímo dotčena 

práva odpovídající věcnému břemenu k sousednímu pozemku. Na základě výsledku byl stanoven 

okruh účastníků řízení ve smyslu § 94k stavebního zákona. V tomto případě je účastníkem řízení 

dle§ 94k písm. a) stavebního zákona Vlastivědné  muzeum  a  galerie  v České Lípě, příspěvková 

organizace, IDDS: nidmakz, sídlo: náměstí Osvobození č.p. 297/1, 470 01  Česká Lípa 1, dle § 

94k písm. b) stavebního zákona obec Kravaře, IDDS: darbn9b, sídlo: náměstí č.p. 166, 471 03  

Kravaře u České Lípy. Dále byli mezi účastníky řízení zahrnuti dle § 94k písm. e) stavebního 

zákona Jana Hřebenová, Víska č.p. 2, Kravaře, 470 02  Česká Lípa 2, Ba&Ba s.r.o., IDDS: 

kjbqc9g, sídlo: Nádražní č.p. 9, 471 03  Kravaře u České Lípy, Kamil Douša, Zahradní č.p. 

1738/3, 470 01  Česká Lípa 1, Petra Doušová, Zahradní č.p. 1738/3, 470 01  Česká Lípa 1, Státní 
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pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec, 

IDDS: z49per3, sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov a veřejnost. Dle 

posouzení stavebního úřadu nebudou vydaným společným povolením přímo dotčena vlastnická 

nebo jiná práva dalších osob.  

 

Dotčenými orgány jsou v tomto řízení Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní 

odbor Česká Lípa, Karla Poláčka č.p. 3152, 470 01  Česká Lípa 1, Agentura ochrany přírody a 

krajiny České republiky, Správa CHKO České středohoří, Kaplanova č.p. 1931/1, Chodov, 148 

00  Praha 414, Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, nám. T. G. Masaryka 1, 470 

01  Česká Lípa, Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad - úřad územního plánování, náměstí T. 

G. Masaryka 1, 470 01  Česká Lípa a Městský úřad Česká Lípa, Stavební úřad - úsek památkové 

péče, náměstí T. G. Masaryka 1, 470 01  Česká Lípa 1.  

Stavební úřad opatřením ze dne 21. ledna 2019 oznámil zahájení společného řízení známým 

účastníkům  řízení,  dotčeným  orgánům  a  veřejnosti  a  nařídil  veřejné  ústní jednání na den 

21. února 2019. Zároveň jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje 

dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil od místního šetření. Z veřejného ústního 

jednání byl sepsán protokol. Současně, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, dal 

účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí.  

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad v průběhu společného řízení posoudil žádost o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení z hledisek uvedených § 94o stavebního 

zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. 

Zjistil, že projektová dokumentace stavby včetně požárně bezpečnostního řešení byla zpracována 

autorizovanými osobami, že jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné technické požadavky na 

výstavbu, a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či 

ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.  

Umístění a provedení stavby splňuje požadavky veřejných zájmů především na úseku životního 

prostředí a ochrany zdraví a života a odpovídá obecným technickým požadavkům stanoveným 

vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a 

vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů.  

V průběhu společného řízení nebyly uplatněny návrhy ani námitky účastníků řízení, 

k podkladům rozhodnutí se účastníci řízení nevyjádřili.   

Stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů k předmětnému souboru staveb jsou kladná, 

stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Městský úřad Česká 

Lípa, stavební úřad v průběhu společného řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto 

společného povolení.  

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

předpisů ve výroku uvedených. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Libereckého kraje, odboru územního plánovaní a stavebního řádu podáním u zdejšího správního 

orgánu. 
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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 dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis 

písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou 

grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou 

právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a 

jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k 

povolení stavby. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené 

stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není 

žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu 

na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního 

souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze 

štítku. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být 

zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 

 

 

 

  

 

Jana Procházková 

referent  územního rozhodování  

a stavebního řádu 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. 

f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 29.01.2019. 

 

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): 

• ověřená projektová dokumentace 

• štítek stavba povolena 

 

Obdrží: 

účastníci řízení  

dle § 94k písm. a)  

(datovou schránkou) 

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, IDDS: nidmakz, sídlo: 

náměstí Osvobození č.p. 297/1, 470 01  Česká Lípa 1  

dle § 94k písm. b) 

(datovou schránkou) 

obec Kravaře, IDDS: darbn9b, sídlo: náměstí č.p. 166, 471 03  Kravaře u České Lípy 
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dle § 94k písm. e) stavebního zákona  

(dodejkou) 

Jana Hřebenová, Víska č.p. 2, Kravaře, 470 02  Česká Lípa 2 

Kamil Douša, Zahradní č.p. 1738/3, 470 01  Česká Lípa 1 

Petra Doušová, Zahradní č.p. 1738/3, 470 01  Česká Lípa 1 
 

(datová schránka) 

Ba&Ba s.r.o., IDDS: kjbqc9g, sídlo: Nádražní č.p. 9, 471 03  Kravaře u České Lípy 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, 460 57 

Liberec, IDDS: z49per3, sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov  

 

dotčené orgány  

(datovou schránkou) 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, IDDS: hv4aivj, Karla 

Poláčka č.p. 3152, 470 01  Česká Lípa 1 (závazné stanovisko ze dne 10.01.2019 č.j. HSLI-123-

2/CL-PS-2019) 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO České středohoří, IDDS: 

dkkdkdj, sídlo: Kaplanova č.p. 1931/1, Chodov, 148 00  Praha 414 (závazné stanovisko ze dne 

03.12.2018 č.j. SR/2456/UL/2018-3) 

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, nám. T. G. Masaryka 1, 470 01  Česká Lípa 

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad - úřad územního plánování, náměstí T. G. Masaryka 1, 

470 01  Česká Lípa  (koordinované závazné stanovisko ze dne 11.12.2018 zn. 

MUCL/21789/2018/OŽP/DP) 

Městský úřad Česká Lípa, Stavební úřad - úsek památkové péče, náměstí T. G. Masaryka 1, 

470 01  Česká Lípa 1 (závazné stanovisko ze dne 13.12.2018 zn. MUCL/21999/2018/SÚ/MK) 
 

 

Tento dokument se veřejnosti dle stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou, na úřední 

desce MěÚ Česká Lípa a Obecního úřadu Kravaře a musí být vyvěšen po dobu min. 15 dnů. 

Současně se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese  

www.mucl.cz a www.kravarecl.cz,  15. den je dnem doručení. 

 

 

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 odst. 2 zákona č. 

500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.   

 

 

    ....................       .................... 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

Razítko:                                                                      Razítko: 
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