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Schválení stavebního záměru „Vodovod Klenová - část 1“ s umístěním na
pozemcích p.č. 769/1, 94/16, 98/1, 98/14, 767/3, 94/1, 802/1, 803, 760/1, 94/23, 758/1,
757/1, 90/1 a 94/4 v k.ú. Klenová
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001
Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vodní zákon“), v souladu s ust. § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“), a dále jako příslušný
speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“) a ust. § 15 odst. 5 vodního zákona, a zároveň příslušný
k vydání společného povolení podle ust. § 94j odst. 1 stavebního zákona
schvaluje
žadateli, který je účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu
Obchodní firma nebo název: Obec Klenová
sídlo: Klenová 65, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Identifikační číslo: 00573515
stavební záměr „Vodovod Klenová - část 1“
podle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona, v souladu s ust. § 13a vyhlášky číslo
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební vyhláška“), a dle
ust. § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona, který obsahuje:
stanovení druhu a účelu stavby
vodní dílo (vodovod) - novostavba
vedlejší stavby - vodovodní odbočky - novostavba
účelem je zajištění zásobování obyvatel v obci Klenová pitnou vodou pomocí veřejného
vodovodu a napojení jednotlivých nemovitostí, ale do provedení části 2 (výstavby
vodojemu, zbývajících částí vodovodu a přiváděcího řadu z vodojemu Janovice nad
Úhlavou) nebude 1. část vodovodu využívána a bude provedena jako suchovod bez
napojení na vodní zdroj
údaje o katastrálním území, parcelních číslech a druhu pozemků podle katastru
nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje a povoluje, číslo hydrologického pořadí, název
a kód útvaru povrchových vod a určení polohy vodního díla orientačně souřadnicemi
určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální
katastrální území Klenová, p.č. 769/1, 94/16, 98/1, 98/14, 767/3, 94/1, 802/1, 803, 760/1,
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94/23, 758/1, 757/1, 90/1 - druh pozemků ostatní plocha, p.č. 94/4 - druh pozemku
zahrada, v kraji Plzeňském, okrese Klatovy, obci Klenová, č.h.p. 1-10-03-0310-0-00,
vodní útvar povrchových vod: Úhlava od hráze nádrže Nýrsko po Točnický potok, kód
vodního útvaru povrchových vod BER_0370, určení polohy stavby (orientačně podle
souřadnic X, Y určených v souřadnicovém systému JTSK): začátek vodovodního řadu A
1113646, 839887, konec vodovodního řadu B1 1113677, 839382
popis prostorového řešení stavby, zejména její půdorysnou velikost, výšku a tvar
a základní údaje o její kapacitě
 IO 01 Vodovod - vybudování rozvodných vodovodních řadů v obci Klenová, které
budou položeny v souběhu s nově budovanou splaškovou kanalizací; na řadech
budou osazeny nadzemní a podzemní hydranty pro účely požární, odkalení
a odvzdušnění vodovodu, dále šoupata pro potřeby uzavření jednotlivých částí
vodovodu
- potrubí PE 90-110, PN 16; celková délka 1094 m
řad
A
A
A1
A2
B
B1


potrubí
PE 110
PE 90
PE 90
PE 90
PE90
PE 90

délka
169,4 m
309,6 m
70,7 m
128,9 m
329,9 m
85,5 m

Vodovodní odbočky - PE 32-63, celková délka 609,2 m, 47 ks; napojeny na vodovod
pomocí navrtávacího pasu; ukončení jednotlivých odboček budou vytažena na
hranice veřejných pozemků s neveřejnými, kde bude na konci potrubí osazena zátka
(potrubí bude zaslepeno); pro budoucí napojení přípojek k jednotlivým nemovitostem

umístění stavby na pozemcích, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemků
a sousedních staveb
vodovod bude umístěn na pozemcích p.č. 769/1, 94/16, 767/3, 94/1, 802/1, 803, 90/1
(všechny ostatní plocha); vodovodní odbočky budou umístěny na pozemcích p.č. 769/1,
94/16, 98/1, 98/14, 767/3, 94/1, 802/1, 803, 760/1, 94/23, 758/1, 757/1, 90/1 (všechny
ostatní plocha) a 94/4 (zahrada), vše v k.ú. Klenová
vymezení území dotčeného vlivy stavby
stavbou dotčené pozemky p.č. 769/1, 94/16, 98/1, 98/14, 767/3, 94/1, 802/1, 803, 760/1,
94/23, 758/1, 757/1, 90/1 a 94/4 v k.ú. Klenová
Pro umístění a provedení stavby se dle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona
a v souladu s ust. § 15 odst. 3 vodního zákona stanovují tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinačními situačními výkresy v měřítku
1:500, jenž jsou součástí dokumentace pro společné povolení, kterou zpracoval
v červnu 2019 Jan Hanza DiS. a ověřila Ing. Martina Hřebeková, autorizovaný
inženýr pro stavby vodního hospodářství, krajinného inženýrství a pozemní
stavby, ČKAIT - 0101643.
2. Stavba bude provedena dle předložené a ve společném řízení ověřené
dokumentace pro společné povolení, kterou zpracoval v červnu 2019 Jan
Hanza DiS. a ověřila Ing. Martina Hřebeková, autorizovaný inženýr pro stavby
vodního hospodářství, krajinného inženýrství a pozemní stavby, ČKAIT -
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0101643; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání
vodoprávního úřadu.
3. Před zahájením výkopových prací budou na místě stavby ověřeny a vytýčeny
trasy všech podzemních vedení a zařízení. Pracovníci na stavbě budou s polohou
podzemních vedení prokazatelně seznámeni. Zemní a montážní práce
v ochranných pásmech těchto zemních vedení budou prováděny dle podmínek
jejich vlastníků, popř. provozovatelů uvedených v jejich vyjádřeních k povolované
stavbě, a to zejména: ČEZ Distribuce, a.s. Děčín (zn.: 1111744560 ze dne 10. 12.
2020), CETIN a.s. (č.j.: 529193/21 ze dne 28. 1. 2021).
4. Při realizaci stavby je nutno zabezpečit přechody přes výkopy tak, aby byl
umožněn bezpečný přechod jednotlivých uživatelů objektů. Výkopy budou
opatřeny zábradlím, řádně označeny a za snížené viditelnosti osvětleny
výstražnými světly. O postupu prací v zastavěném území, kdy bude omezen
přístup nebo příjezd k nemovitostem, budou dotčení občané předem informováni.
Stavebník je povinen dbát, aby co nejméně rušil užívání sousedních objektů
i pozemků a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno
zabránit.
5. MěÚ Klatovy, Odbor ŽP - orgán ochrany ZPF požaduje v průběhu zemních prací
učinit opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek poškozujících
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Skrýt odděleně svrchní kulturní
vrstvy půdy a tyto při zahrnování tras opět využít. Provádět práce tak, aby na
okolním zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co
nejmenším škodám. Po ukončení prací uvést pozemek do původního stavu.
Projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené zemědělské
půdy, nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat.
6. Před zahájením stavby stavebník oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a to písemně zdejšímu
speciálnímu stavebnímu úřadu.
7. Stavba vodního díla bude dokončena v termínu do 31. 12. 2023.
8. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jen závěrečná.
9. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání
tohoto souhlasu k užívání vodních děl budou příslušnému vodoprávnímu úřadu
předloženy doklady podle vyhlášky číslo 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí
a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných
vodoprávnímu úřadu zejména pak výsledky tlakových zkoušek vodovodního
potrubí, doklad zhotovitele stavby o jejím dokončení a řádném provedení,
závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, dokumentace
skutečného provedení stavby (dojde-li k odchylkám proti společnému povolení)
a geometrické zaměření provedené stavby v katastrální mapě.
10. Se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo povolení
k provozování povolené stavby vodního díla.

Odůvodnění:
Obchodní firma AQUAŠUMAVA s.r.o. se sídlem Chudenín 30, 340 22 Nýrsko - IČ:
64832911, zastupující na základě plné moci Obec Klenová se sídlem Klenová 65, 340
21 Janovice nad Úhlavou - IČ: 00573515, požádala Městský úřad Klatovy, Odbor
životního prostředí podáním doručeným dne 2. 10. 2020 o vydání společného územního
a stavebního povolení pro stavební záměr „Vodovod Klenová - část 1“ podle ust. § 94j
stavebního zákona.
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Podáním žádosti bylo zahájeno řízení podle ust. § 94m odst. 1 stavebního zákona, dle
ust. § 115 vodního zákona a v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu.
Žádost o vydání společného povolení byla podána na předepsaném formuláři, který je
přílohou číslo 6 stavební vyhlášky a doložena dokumentací pro společné povolení
a všemi povinnými doklady podle ust. § 94l stavebního zákona a dle ust. § 7a stavební
vyhlášky, a to:
 MěÚ Klatovy - koordinované závazné stanovisko č. 571/19 ze dne 10. 9. 2019
pod č.j.: ŽP/6234/19/Ks
 MěÚ Klatovy, Odbor ŽP - souhlasné závazné stanovisko orgánu veřejné správy
v odpadovém hospodářství ze dne 22. 8. 2019 pod č.j.: ŽP/7197/19/St
 MěÚ Klatovy, Odbor ŽP - vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu
ze dne 6. 8. 2019 pod č.j.: ŽP/6698/19/Rt
 MěÚ Klatovy, Odbor ŽP - závazné stanovisko orgánu státní správy lesů - souhlas
ze dne 5. 9. 2019 pod č.j.: ŽP/06234/19/KS
 MěÚ Klatovy, OVÚP - závazné stanovisko orgánu územního plánování ze dne
23. 7. 2019 pod č.j.: ŽP/6234/19/Ks
 MěÚ Klatovy, OVÚP - závazné stanovisko dle ust. § 94j odst. 2 stavebního
zákona pro vedlejší stavby - vodovodní odbočky ze dne 26. 7. 2019 pod č.j.:
OVÚP/5531/19/Ma
 závazné stanovisko Krajské hygienické stanice PK se sídlem v Plzni ze dne 17. 7.
2019 pod zn.: KHSPL/17813/21/2019
 závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany - Hasičský
záchranný sbor PK ze dne 30. 8. 2019 pod č.j.: HSPM-3779-2/2019 KT
 stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Plzeň ze dne
17. 7. 2019 pod zn.: PVL-46480/2019/340/Hr PVL-13202/2019/SP
 smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK mezi Správou
a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o. a Obcí Klenová ze dne 19. 7. 2019
č. 8600002399 (tato smlouva je zároveň dokladem prokazujícím právo provést
část stavby na předmětné komunikaci či silničním pozemku dle stavebního
zákona)
 vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky
ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 28. 1.
2021 pod č.j.: 529193/21
 vyjádření firmy ČEZ Distribuce, a.s. Děčín k dokumentaci stavebního záměru ze
dne 10. 12. 2020 pod zn.: 1111744560
 Obecní úřad Klenová jako příslušný silniční správní úřad - rozhodnutí o povolení
zvláštního užívání místních komunikací ze dne 1. 10. 2019
 vyjádření obce Klenová ze dne 1. 10. 2019
 návrh plánu kontrolních prohlídek stavby
 seznam dotčených pozemků
 seznam sousedních pozemků
 plná moc pro zastupování ze dne 11. 7. 2019
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí opatřením pod č.j.: ŽP/11270/20/He
ze dne 25. 11. 2020 oznámil všem účastníkům zahájení společného územního
a stavebního řízení a vodoprávního řízení, a jelikož mu jsou dobře známy poměry
staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru
a stanovení podmínek k jeho provádění, upustil ve smyslu ust. § 94m odst. 3 citovaného
stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání, a zároveň určil lhůtu
do 15 dnů od doručení oznámení, do kdy mohly dotčené orgány uplatnit závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popř. důkazy s upozorněním, že k později
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uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto.
Současně byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se v určené lhůtě k podkladům
rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu. Oznámení o zahájení řízení bylo
zároveň doručeno veřejnou vyhláškou.
V určených lhůtách nebyly vzneseny žádné námitky bránící schválení stavebního
záměru podle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona a dle ust. § 15 odst. 1 a 6 vodního
zákona. Žádný z účastníků se k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.
Vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad ve společném územním a stavebním řízení
posoudil stavební záměr dle ust. § 94o stavebního zákona a zjistil, že je v souladu
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími právními předpisy, s požadavky
zvláštních právních předpisů a dále se závaznými stanovisky dotčených orgánů. Záměr
neklade zvláštní požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu, příjezd ke stavbě je
zajištěn prostřednictvím místních komunikací. Stavební úřad dále ověřil, že předložená
dokumentace pro společné povolení je zpracovaná oprávněnou osobou, je úplná,
přehledná a splňuje obecné požadavky na výstavbu. Její rozsah a obsah je ve shodě
s přílohou č. 8 vyhlášky číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů.
Stavební záměr je dle závazného stanoviska orgánu územního plánování v souladu s
územně plánovací dokumentací - územním plánem Klenová (nabytí účinnosti dne 2. 1.
2016 + změna č. 1 z roku 2018) i s požadavky ustanovení § 19 odst. 1 písm. d) a e)
stavebního zákona; splňuje rovněž podmínky pro hospodárné využívání zastavěného
území podle § 18 odst. 4 stavebního zákona. Zájmové pozemky v k.ú. Klenová dotčené
výstavbou vodovodu se podle platného územního plánu nachází v zastavěném území
obce. Záměr je z hlediska funkčního využití v souladu s ÚP Klenová. Nebyly tudíž
shledány důvody, které by bránily schválení záměru.
Podmínka pod č. 1 pro umístění stavby, tzn. její vymezení dle zákresů v koordinačních
situačních výkresech v měřítku 1:500, které obsahují zakreslení stavebních pozemků,
požadované umístění stavby s vyznačením vazeb a vlivů na okolí a zejména
vzdálenostmi od hranic pozemků a sousedních staveb, byla stanovena z důvodu
zabezpečení souladu umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s územně plánovací dokumentací.
Podmínky pro provedení stavby stanovené pod body č. 2, 6 až 8 upřesňují průběh
realizace stavebního záměru a v podmínkách pod body č. 3 až 5 jsou zakotveny
oprávněné požadavky účastníků řízení, dotčeného orgánu a ochrana veřejných zájmů.
Poučení stavebníka o jeho povinnostech po dokončení stavby je specifikováno
podmínkami č. 9 a 10.
Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné
povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude
stavba zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem,
kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního
záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného
povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou
před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.
Po dni nabytí právní moci společného povolení obdrží stavebník stejnopis písemného
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené
dokumentace pro společné povolení a zároveň štítek „Stavba povolena“ obsahující
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identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Štítek bude před zahájením stavby
umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechán tam až do dokončení
stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit
jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Upozorňujeme stavebníka na dodržování povinností a odpovědnosti osob při přípravě
a provádění staveb - ustanovení § 152, § 153, § 154, § 155, § 156, § 157 a § 160
stavebního zákona, dále na povinnosti vyplývající ze zákona číslo 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zajištění záchranného archeologického
výzkumu při výkopových pracích) a ze zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími
předpisy (likvidace odpadů vzniklých při stavbě).
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost včetně veškerých
podkladů z hledisek uvedených v ustanovení vodního zákona, příslušných prováděcích
předpisů a stavebního zákona, z hlediska zájmů daných platným Národním plánem
povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ustanovení § 24 a 26 vodního zákona),
a dospěl k závěru, že uskutečněním schváleného stavebního záměru za dodržení
stanovených podmínek nedojde k porušení vodoprávních ani jiných oprávněných zájmů,
ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod
a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod a nebude
znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.
Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl.
správního řádu odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, podáním učiněným u Městského úřadu Klatovy,
Odboru životního prostředí v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný
počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Včas podané odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí
obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se
rozhodnutí napadá, a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.

Ing. Libor Hošek, v.r.
vedoucí odboru ŽP
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Správní poplatek byl vyměřen v souladu se sazebníkem poplatků položka č. 18 odst. 1
písm. h) a položka č. 17 odst. 1 písm. e) zákona číslo 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 4000 Kč, a uhrazen dne 26. 11. 2020.
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Doručí se:
Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ust. § 94k písm. a) až d)
stavebního zákona (do vlastních rukou)
Obchodní firma AQUAŠUMAVA s.r.o. se sídlem Chudenín 30, 340 22 Nýrsko - IČ:
64832911, zastupující na základě plné moci Obec Klenová se sídlem Klenová 65, 340
21 Janovice nad Úhlavou - IČ: 00573515
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162,
Koterov, 326 00 Plzeň
ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň
Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ust. § 94k písm. e)
stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb
katastrální území Klenová:
p.p.č.: 126, 125, 123, 118, 776/1, 120/3, 120/1, 98/27, 114, 98/26, 113, 112/2, 98/13, 99,
112/3, 98/17, 105/2, 105/1, 94/14, 103/1, 94/35, 94/33, 94/34, 84, 83/2, 82/1, 91, 72,
92/4, 92/1, 41/2, 34/2, 32, 94/22, 94/21, 95, 96, 28/1, 754, 89/2, 89/4, 61, 62, 56, 843,
66, 55, 94/31, 50/1, 48/1, 48/2, 44/1, 42, 41/1, 752/1
st.p.č.: 18, 19, 20, 22, 64, 23, 25, 27, 29, 30, 80, 68, 33/1, 67, 103/2, 103/1, 37, 38, 39,
41, 42/2, 42/1, 58, 69, 66, 77, 76, 55, 54, 73, 16/2, 56/1, 56/2, 40, 43/1, 44, 46/1, 46/2,
48, 49, 71, 59
vlastníci veřejné technické infrastruktury
ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
Dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor PK, územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy
Krajská hygienická stanice se sídlem v Plzni, územní pracoviště, 339 01 Klatovy
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí - orgán ochrany ZPF
Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR
Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a ÚP
Na vědomí (veřejnou vyhláškou)
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň
(na dodejku)
Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce
v Klatovech po dobu 15 dnů (s potvrzením vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)
Obecní úřad Klenová - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Obci Klenová po dobu
15 dnů (s potvrzením o vyvěšení a sejmutí vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)
Poučení:
Běh patnáctidenní lhůty začíná dnem sejmutí na úřední desce správního orgánu, který
písemnost doručuje.
Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
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