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ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM PRO VODNÍ DÍLO S NÁZVEM
"Dostavba a modernizace vodovodu v obci Chrbonín"
Chrbonín
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Výroková část:
Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí – obec s rozšířenou působností podle zákona č. 51/2020
Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění
státu), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní
řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně příslušný vodoprávní
úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad
příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a dále § 15 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 správním řízení posoudil žádost o změnu povolení nakládání s vodami a o změnu stavby před
jejím dokončením pro vodní dílo s názvem
"Dostavba a modernizace vodovodu v obci Chrbonín"
Chrbonín,
na pozemku st. p. 39, 73, 80, parc. č. 115/1, 154/1, 154/2, 156, 158/1, 163, 164/1, 173/1, 200/10, 200/19,
200/21, 798/1, 1088/10, 1088/11, 1119/5, 1119/7, 1119/8, 1119/9, 1119/11, 1119/12, 1119/14, 1245/40 v
katastrálním území Chrbonín, kterou dne 25.4.2022 podal
Obec Chrbonín, IČO 00512656, Chrbonín 37, 391 55 Chýnov
(dále jen "stavebník"). Stavba byla povolena včetně nakládání s vodami rozhodnutím Městského úřadu
Tábor dne 4.8.2021 pod sp.zn S-META 37254/2021/VFir (č.j. METAB 44327/2021/OŽP/VFiř).
Na základě tohoto přezkoumání vodoprávní úřad:
povoluje
I.

podle ustanovení § 118 odst. 3 a v souladu s § 15 odst. 1 vodního zákona změnu stavby před
dokončením. Změna stavby před dokončením spočívá v upřesnění polohy vrtu HV 2.
Předpokládaná poloha vrtu HV2 byla umístěna na pozemku prac. č. 154/2 v k.ú. Chrbonín. Po
provedení hydrogeologického průzkumu byla zvolena vhodnější lokalita z hlediska předpokládané
vyšší vydatnosti zdroje a vrt je umístěn na pozemku parc. č. 154/1 v k.ú. Chrbonín. Změnou
umístění vrtu HV2 byla změněna délka zásobního řadu, silového a ovládacího kabelu z 20,1 m na
29,7 m.
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Ostatní stavební objekty i nakládání s vodami se nemění.
Základní údaje o stavbě:
1. Účel vodního díla:
2. Druh vodního díla:
3. Orientační souřadnice X, Y:

zásobování obyvatel pitnou vodou
stavba vodovodních řadů, vrtaná studna
1126986,66
721520,15

II. Pro provedení změny stavby vodního díla se stanoví tyto podmínky:
1. Lhůta pro dokončení stavby vodního díla se prodlužuje do 31.12.2023.
2. Plně budou respektována závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a organizací:
a) Změna územního rozhodnutí MěÚ Chýnov, stavební úřad pod č.j. MECH-308/2022-SÚ/Va/6 dne
17.3.2022.
b) Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví provozování
EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 23.8.2021 č.j. M18416-26135021:
- ke stavbě v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN,
podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný
souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném
znění,
- při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a
sdělovací zařízení, jste povinni podle zákona číslo 309/2006 Sb., a nařízení vlády č.
591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení,
majetku, nebo zdraví osob elektrickým proudem zejména tím, že zajistíte:
 Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém
území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
 Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby
s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude
odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
 Objednání přesného vytýčení distribuční sítě v terénu nejméně 14 dnů před
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude
možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor
zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na místech
určených a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu dle pokynů zaměstnanců
ECZR.
 Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně
klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší
opatrností, nebude-li provozovatelem stanoveno jinak.
 Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět jen tak, aby
nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl
jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Dále se požaduje dodržování
ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 33 02.
 Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení
distribuční soustavy.
 Ohlášení jakýchkoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v
provozování EGD na tel. č. 800225577.
c) Vyjádření k žádosti o udělení souhlasu se stavbou a činnosti v ochranném pásmu zařízení
distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. ze dne 17.3.2022 č.j. L1239827055720:
- v OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného
souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky podle § 46 odst.8 zákona č. 458/2000 Sb., v
platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod
písmeny:
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c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu
těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly
přístup k těmto zařízením
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do
všech paré projektové dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo
v terénu.
- Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně
14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že
nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést
výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond dle pokynů zaměstnanců ECZR.
- Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití
jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení
stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu, aby nedošlo k jeho poškození podle pokynů
pracovníka ECZR.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným
zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy
distribuční soustavy odpovídat příslušným normám zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302,
PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- Po dokončení stavby je v OP dála zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto
zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat
hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, u nadzemního
vedení nechávat růst porosty nad výšku 3m, u podzemního vedení vysazovat trvalé
porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve
vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a
podmínkách práce v jeho blízkosti.
- Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení NN,
podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou
Regionální správou, která stanoví bezpečností práce v OP příslušného rozvodného
zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP
nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno
provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25
kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za
beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne
předchozího měsíce.
- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li
písemnou dohodou stanoveno jinak.
d) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne
23.8.2021 pod č.j. 765053/22:
- Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III)
tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém
území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným
správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.
- Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými
podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření
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Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její
vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. Stavebník, který vyvolal
překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích
povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na
nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení
Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky
SEK.

Ostatní podmínky výše citovaného rozhodnutí zůstávají beze změn.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Chrbonín, Chrbonín 37, 391 55 Chýnov

Odůvodnění:
Dne 25.4.2022 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením spočívající v upřesnění
polohy vrtu HV 2. Předpokládaná poloha vrtu HV2 byla umístěna na pozemku prac. č. 154/2 v k.ú.
Chrbonín. Stavební povolení vydal Městský úřad Tábor dne dne 4.8.2021 pod sp.zn S-META
37254/2021/VFir (č.j. METAB 44327/2021/OŽP/VFiř). Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2
stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly
dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do
25.5.2022 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska.
Vodoprávní úřad žádost uznal za způsobilou k projednání ve vodoprávním řízení dle ustanovení § 115
zákona o vodách a příslušných ustanovení stavebního zákona a stanovil oznámením ze dne 29.4.2022 pod
č.j. METAB 26678/2022/OŽP/VFiř lhůtu s tím, že upouští od ústního jednání a ohledání na místě a s
upozorněním, že ve stanovené lhůtě mohou dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci
řízení své námitky, popřípadě důkazy a to písemně či ústně do protokolu u zdejšího odboru. K později
uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto a po uplynutí
lhůty vodoprávní úřad rozhodne.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost podle ustanovení vodního zákona
a stavebního zákona, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů
nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím
uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení
a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby byla zpracována oprávněným subjektem a splňuje obecné technické
požadavky na stavby. Změny nejsou v rozporu s podmínkami stanovenými pro umístění stavby.
Městským úřadem Chýnov, stavebním úřadem bylo vydáno rozhodnutí spočívající ve změně územního
rozhodnutí pod č.j. MECH-308/2022-SÚ/Va/6 dne 17.3.2022. Vodoprávní úřad v průběhu řízení
neshledal důvody, které by bránily povolení změny stavby.
K žádosti bylo doloženo:
- Dokumentace pro vydání změny stavby vodního díla od oprávněného projektanta, kterou vypracoval
Ing. Pavel Pána, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
ČKAIT 0102406 v 2/2022.
- Závazné stanovisko MěÚ Tábor, odbor rozvoje podle § 96b stavebního zákona č.j. METAB
7779/2022/OR/Šo ze dne 8.2.2022 – záměr je přípustný
- Změna územního rozhodnutí MěÚ Chýnov, stavební úřad pod č.j. MECH-308/2022-SÚ/Va/6 dne
17.3.2022.
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Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví provozování EG.D,
a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 23.8.2021 č.j. M18416-26135021.
Vyjádření k žádosti o udělení souhlasu se stavbou a činnosti v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. ze dne 17.3.2022 č.j. L12398-27055720.
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 23.8.2021
pod č.j. 765053/22.
Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví provozování EG.D, a.s. ze
dne 23.8.2022 č.j. M18416-26135021 – v zájmovém území se nenachází žádné plynárenské zařízení,
Zaplacení správního poplatku ze dne 25.4.2022.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Vodoprávní úřad nedoručuje vlastníkům sousedních pozemků a staveb na nich, neboť se domnívá, že
prodloužením lhůty výstavby nejsou přímo dotčena práva těchto účastníků.
Vzhledem k tomu, že proti vydání uvedeného rozhodnutí nebyly vzneseny námitky, bylo rozhodnuto tak,
jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu
odvolání ve lhůtě l5 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj se sídlem
v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, podáním učiněným u Městského úřadu Tábor,
odboru životního prostředí. V odvolání účastník uvede, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje,
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání se podává podle § 82 odst. 2 správního řádu 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 na jeho náklady Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Otisk úředního razítka

Ing. Jana Daňková, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 25.4.2022.

Rozhodnutí se v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu a v souladu s ustanovením § 115
odst. 5 citovaného stavebního zákona a § 115 odst. 8 citovaného vodního zákona doručuje veřejnou
vyhláškou vlastníkům sousedních pozemků a staveb na nich a vlastníkům a správcům technické
infrastruktury, která bude vyvěšena po dobu 15ti dnů na úřední desce MěÚ Tábor a ObÚ Chrbonín.
Součástí vyvěšení není situace stavby (tato je k nahlédnutí na odboru ŽP MěÚ Tábor). Poslední den této
lhůty je dnem doručení. Účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu se doručuje jednotlivě.

Vyvěšeno dne: ………………………….

Sejmuto dne: ………………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Žadatel (dodejky, datovou schránkou)
Obec Chrbonín, IDDS: q6wam95
sídlo: Chrbonín č.p. 37, 391 55 Chýnov
Obec (dodejky, datovou schránkou)
Obec Chrbonín, IDDS: q6wam95
sídlo: Chrbonín č.p. 37, 391 55 Chýnov
Účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona (dodejky, datovou schránkou)
Radek Paclt, Chrbonín č.p. 15, 391 55 Chýnov
Tomáš Drda, Chrbonín č.p. 4, 391 55 Chýnov
Milan Paclt, Chrbonín č.p. 69, 391 55 Chýnov
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Martin Čížek, Chrbonín č.p. 64, 391 55 Chýnov
Monika Čížková, Chrbonín č.p. 64, 391 55 Chýnov
Petr Monhart, Chrbonín č.p. 31, 391 55 Chýnov
Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
st. p. 1, 2/1, 3, 4/1, 4/2, 5, 6/2, 6/3, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 21/1, 22, 23/1, 23/2, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3,
27, 28, 30, 31/1, 31/2, 32, 33/1, 34, 35, 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 37/3, 38, 41, 43/1, 43/2, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50/1, 53, 54, parc. č. 1/2, 5/2, 5/5, 9, 12, 13/1, 21/1, 32, 33/1, 35, 38/1, 38/2, 39, 44/1, 71/1, 87, 88/2,
89, 90/2, 91/2, 91/3, 96, 97/2, 98, 105/2, 106/5, 106/6, 110/4, 111/1, 111/2, 111/5, 115/2, 117, 118, 120,
132, 133, 140, 142, 147/1, 149, 151/4, 151/5, 151/6, 151/7, 151/8, 151/9, 154/1, 158/3, 158/4, 158/5,
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158/6, 158/7, 158/8, 158/9, 158/11, 158/12, 158/13, 168, 169, 170, 172, 179, 200/9, 200/11, 200/16,
200/20, 200/22, 200/23, 200/24, 797/1, 798/4, 798/5, 799/1, 799/2, 799/6, 800/1, 1067/12, 1067/13,
1088/1, 1088/5, 1088/12, 1088/18, 1088/19, 1088/20, 1088/23, 1092/1, 1117/2, 1117/3, 1117/7, 1118,
1119/2, 1119/4, 1119/6, 1119/10, 1119/13, 1245/8, 1245/11, 1245/14, 1245/29, 1245/32, 1245/38,
1245/41, 1246, 1247/2, 1251, 1262, 146/2, 151/2, 200/8, 151/3, 146/3 v katastrálním území Chrbonín
Dotčené orgány (dodejky, datovou schránkou)
Městský úřad Chýnov, stavební oddělení, IDDS: ct6b7hu
sídlo: Gabrielovo náměstí č.p. 7, 391 55 Chýnov
Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3
sídlo: Chýnovská č.p. 276, Měšice, 391 56 Tábor
ostatní (veřejnou vyhláškou)
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Obecní úřad Chrbonín, IDDS: q6wam95
sídlo: Chrbonín č.p. 37, 391 55 Chýnov
Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
k vyvěšení:
Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1 se žádostí o vyvěšení
na úřední desce po dobu 15ti dnů, po uplynutí této lhůty žádáme o zaslání potvrzení o vyvěšení
Obecní úřad Chrbonín, IDDS: q6wam95
sídlo: Chrbonín č.p. 37, 391 55 Chýnov se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15ti
dnů, po uplynutí této lhůty žádáme o zaslání potvrzení o vyvěšení

Vypraveno dne: 15.6.2022

