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Naše č. j.: METR 9913/2022 JaPe
Vyřizuje: Ing. Petra Jandová
Datum: 01.08.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako správní úřad příslušný podle ustanovení
§ 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a jako věcně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vodní zákon“), a příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 téhož
zákona a § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve zněn í
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti a po provedeném správním řízení
žadateli, kterým je Město Suchdol nad Lužnicí, IČO 00247561, Náměstí T. G. Masaryka 9, 378
06 Suchdol nad Lužnicí, v zastoupení na základě plné moci Jiřím Sváčkem – Videall Projekt, IČO
42399521, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov (dále jen „žadatel“ nebo „stavebník“)
I. vydává společné povolení
podle ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona a podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona
k umístění a provedení stavby

„Suchdol nad Lužnicí – Žižkova, odkanalizování u Suchdolského potoka“.
Stavba je umístěná v kraji Jihočeském, okrese Jindřichův Hradec, obci a katastrálním území Suchdol
nad Lužnicí, na pozemcích parc. č., st. 126/7, 108, 109/1, 109/2, 115/1, 119/1, 123, 128, 2282/1 a
2290; umístění - souřadnice cca Y,X: začátek vodovodu: 728575, 1179348, konec vodovodu: 728622,
1179263, začátek kanalizace: 728576, 1179345, konec kanalizace: 728621, 1179264; čhp 1-07-020100-0-00, HGR 2140 - Třeboňská pánev - jižní část, vodní útvar HVL_0530 Lužnice od státní hranice
po Koštěnický (Kačležský) potok (dále jen „stavba“).
Stručný popis stavby:
SO 01 Kanalizace
213 m
PVC 250
Kanalizace bude napojena do stávající jednotné kanalizace BE400 na jižní straně ulice Žižkova na
pozemku parc. č. 2282/1. Tuto ulici přechází protlakem v ocelové chráničce. Dále povede 2x
přechodem přes Suchdolský potok v ocelové chráničce, s obetonováním a s minimálním krytím pode
dnem vodoteče. Kanalizace je navržena s minimálními spády 5,0 – 5,5 ‰. Na kanalizaci jsou
navrženy přípojky, ale pouze jako zaslepené odbočky z šachet nebo odbočující tvarovky z potrubí.
SO 02 Vodovod
217 m
PE 90
Propoj vodovod
6m
PE 50
Vodovod bude napojen na stávající vodovod Li150 na jižní straně ulice Žižkova. Tuto ulici přechází
protlakem v ocelové chráničce. Dále povede 2x přechodem přes potok v chráničce, s obetonováním a
s minimálním krytím pode dnem vodoteče. S ohledem na ochranu proti mrazu je v místech přechodu
vodoteče navrženo tepelně izolované potrubí PE uložené do tepelně izolované chráničky LT. V místě,
kde vodovod podchází kanalizaci, je navrženo uložit vodovodní potrubí do PVC chráničky. Na
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vodovodu jsou navrženy 2 hydranty (1x pro odkalení, 1x pro odvzdušnění). Na vodovodu jsou
navrženy přípojky jako zaslepené odbočky, tj. navrtávací pas s uzávěrem.
Účel stavby: vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
- Město Suchdol nad Lužnicí, Náměstí T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, IČO 00247561
II. stanovuje povinnosti
pro umístění, provedení a užívání stavby vodního díla podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p
odst. 1 stavebního zákona:
1) Stavba bude umístěná na pozemcích parc. č. st. 126/7, 108, 109/1, 109/2, 115/1, 119/1, 123, 128,
2282/1 a 2290 v k. ú. Suchdol nad Lužnicí v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, kterou
obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2) Stavba bude realizovaná podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Václav Houška,
Labská 1154/1, 370 11, České Budějovice, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství, ČKAIT 0100702, v 4/2022, a po dokončení bude sloužit účelu, k němuž je
navržena. Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním
úřadem.
3) Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude mít při realizaci zajištěné odborné
vedení stavby. Název a sídlo vybraného zhotovitele bude bezodkladně oznámeno stavebnímu
úřadu. Zhotovitel zajistí odborné vedení nad prováděnou stavbou stavbyvedoucím a ručí za
bezpečné provádění stavby dle schváleného projektu a platných předpisů.
4) Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn
štítek stavba povolena, který obdrží investor stavby, jakmile toto rozhodnutí nabyde právní moci.
Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a
bude ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
5) Termín pro dokončení stavby se stanovuje do 31.08.2024.
6) Při provádění stavby je nutno dodržovat platné normy a zákonné předpisy, včetně předpisů
týkajících se bezpečnosti práce, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
7) Před zahájením zemních prací zajistí zhotovitel stavby vytýčení všech podzemních inženýrských
sítí v souladu s vyjádřeními jejich správců, která jsou součástí schválené projektové dokumentace.
8) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeské kraje, č.j.
KHSJC 10550/2022/HOK JH-TA ze dne 13.05.2022:
- Před uvedením do provozu budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků
přicházející do styku s pitnou vodou.
- Před uvedením stavby do provozu bude předložen kontrolní rozbor vzorku pitné vody v rozsahu
kráceného rozboru, který doloží, že jsou splněny požadavky na jakost pitné vody pro veřejné
zásobování.
9) Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, zn. PVL-29006/2022/140 ze
dne 23.05.2022, které je součástí schválené projektové dokumentace. Odsouhlasení dodržení
podmínek tohoto vyjádření, vydaného správcem vodního toku Suchdolský potok IDVT 10262754,
který stavba vodovodu a kanalizace 2x kříží – v ř. km cca 1,800 a 1,725, předloží stavebník ke
kolaudaci stavby.
10) Stavebník je povinen provádět stavbu pouze z materiálů, které jsou označeny a opatřeny atestem
výrobce o jejich nezávadnosti (§ 156 stavebního zákona).
11) Odpady vzniklé při provádění stavby budou tříděny dle jednotlivých druhů, využitelné odpady
budou předány k využití oprávněné osobě, nevyužitelné odpady budou předány osobě oprávněné
k likvidaci odpadů. Přebytečná zemina nebude likvidována s ostatním interním odpadem, ale bude
znovu využita. Doklady o likvidaci odpadů budou předloženy ke kolaudaci stavby.
12) V souladu s § 157 stavebního zákona bude veden o stavbě stavební deník.
13) Na stavbě budou prováděny kontrolní prohlídky podle plánu kontrolních prohlídek, na které bude
vodoprávní úřad zván.
14) Dokončenou stavbu je možné užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.
15) O vydání kolaudačního souhlasu požádá stavebník zdejší vodoprávní úřad bezprostředně po
dokončení stavby žádostí na formuláři podle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., v platném
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znění, včetně náležitostí v této příloze uvedených. Se žádostí o kolaudaci musí být předloženy
následující doklady:
- zápis o předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a stavebníkem se soupisem všech vad a
nedodělků a s uvedením záruční lhůty;
- dokumentace skutečného provedení stavby s popisem a zdůvodněním případných odchylek od
schválené projektové dokumentace, včetně kladečského schéma vodovodu;
- zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy (v tištěné i digitální verzi);
- protokol o provedení a výsledku kamerové zkoušky kanalizace vč. záznamu na DVD;
- doklad o provedení a výsledku tlakové zkoušky vodovodu;
- doklad o provedení proplachu a dezinfekce vodovodu;
- protokol o rozboru vzorku pitné vody;
- doklad o revizi vyhledávacího vodiče vodovodu a kanalizace;
- doklad o výchozí kontrole hydrantů, šoupat a dalších armatur;
- doklad o technické přejímce vodovodu a kanalizace provozovatelem;
- doklad o nakládání s odpady vzniklými při stavbě v souladu s požadavky zákona;
- doklady (certifikáty) o ověření požadovaných vlastností a kvalitě použitých stavebních materiálů
(prohlášení o shodě) a o zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou;
- kopie stavebního deníku.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
- Město Suchdol nad Lužnicí, Náměstí T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, IČO 00247561
Odůvodnění:
Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad
s působností speciálního stavebního úřadu, obdržel od žadatele dne 02.06.2022 žádost o vydání
společného povolení ke stavbě vodního díla „Suchdol nad Lužnicí – Žižkova, odkanalizování u
Suchdolského potoka“. Tím bylo podle ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení
k žádosti o vydání společného povolení podle ustanovení § 94j odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst.
6 vodního zákona.
Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí v souladu s § 115 vodního zákona a § 47 správního
řádu, oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámením č. j. METR
9901/2022 JaPe ze dne 17.06.2022 a zároveň upustil od ústního jednání a místního šetření v souladu
s § 49 odst. 1 správního řádu, neboť k uplatnění práv účastníků řízení nebylo nezbytné. Vodoprávní
úřad uvědomil známé účastníky řízení, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu se
mohou k podkladům řízení vyjádřit ve lhůtě do 15 dnů od obdržení oznámení o zahájení řízení.
Zároveň vodoprávní úřad upozornil, že k později uplatněným námitkám a připomínkám nebude
přihlédnuto a po uplynutí této lhůty a po zaplacení správního poplatku rozhodne. Jelikož se jedná o
řízení s velkým počtem účastníků, je doručováno v souladu s ustanovením § 144 správního řádu
veřejnou vyhláškou. Jelikož byla tato písemnost doručována veřejnou vyhláškou, považuje se u
účastníků, kterým nebylo doručováno jednotlivě do vlastních rukou, za doručenou (obdrženou)
patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce MěÚ Třeboň. Dále byli účastníci řízení poučeni o
podmínkách uplatňování námitek dle § 114 odst. 1 a 2 stavebního zákona ke stavebnímu řízení. Ve
stanovené lhůtě neobdržel vodoprávní úřad žádné námitky ke stavebnímu řízení.
Ve správním řízení bylo zjištěno:
Projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby vypracoval Ing. Václav Houška, Labská
1154/1, 370 11, České Budějovice, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství, ČKAIT 0100702, v 4/2022.
Závazné stanovisko orgánu územního plánování vydal MěÚ Třeboň, odbor ÚPaSŘ, pod č. j. METR
8255/2022 KrDi dne 20.05.2022.
Součástí projektové dokumentace jsou následující doklady a dokumenty nezbytné dle § 6 vyhlášky
č. 432/2001 Sb., v platném znění:
- vyjádření MěÚ Třeboň, odboru ŽP, č. j. METR 6412/2022 VoHa ze dne 03.05.2022
- závazné stanovisko MěÚ Třeboň, odbor ÚPaSŘ, orgánu územního plánování, č. j. METR
8255/2022 KrDi ze dne 20.05.2022
- závazné stanovisko MěÚ Třeboň, odbor dopravy, č. j. METR 8824/2022 PeVa ze dne 27.05.2022
- vyjádření Správy a údržby silnic JčK, zn. SUS JcK 7872/2022 ze dne 22.04.2022
- závazné stanovisko AOPK – Správa CHKO Třeboňsko, č. j. 01410/JC/22 ze dne 11.05.2022
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-

vyjádření Povodí Vltavy, s.p., zn. PVL-29006/2022/140 ze dne 23.05.2022
vyjádření CETIN a.s., č. j. 614143/22 ze dne 11.04.2022
vyjádření EG.D, a.s. (elektrická síť), zn. L4565-27059256 ze dne 20.04.2022
vyjádření ČEVAK a.s., zn. O22070176989 ze dne 12.04.2022
závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, č.j. KHSJC 10550/2022/HOK
JH-TA ze dne 13.05.2022

Se žádostí byly předloženy následující doklady:
- plná moc k zastupování ze dne 07.04.2022
Podmínky obsažené v předložených závazných stanoviscích, vyjádřeních a stanoviscích vodoprávní
úřad vzájemně zkoordinoval a zohlednil ve výroku tohoto rozhodnutí.
Stavbou dotčené pozemky v k. ú. Suchdol nad Lužnicí:
parc. č.
vlastník
2282/1
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
123
Město Suchdol nad Lužnicí, Náměstí T. G. Masarykova 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
119/1
Petr Klabeček, Žižkova 83, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
2290
Město Suchdol nad Lužnicí, Náměstí T. G. Masarykova 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
108
Ladislav Veith, Žižkova 72, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Dagmar Veithová, Žižkova 72, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
109/2
Ladislav Veith, Žižkova 72, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Dagmar Veithová, Žižkova 72, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
109/1
Eva Korbelová, Nádražní 329, 251 64 Mnichovice
115/1
Jitka Macháčková, Žižkova 70, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Tereza Macháčková, Žižkova 70, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
126/7
Jiří Koldus, Žižkova 24, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
128
Město Suchdol nad Lužnicí, Náměstí T. G. Masarykova 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Vodoprávní úřad ověřil vlastnická práva k dotčeným pozemkům, žadatel předložil souhlasy vlastníků
dotčených pozemků v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona vyznačené na situaci stavby
Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona konstatuje, že účastníky
společného řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu jsou žadatel, tj. Město Suchdol nad
Lužnicí, IČO 00247561, Náměstí T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí a vlastníci dotčených
pozemků a staveb na nich, tj. SÚS JčK, IČO 70971641, Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův
Hradec; Petr Klabeček, nar. 28.04.1964, Žižkova 83, 378 06 Suchdol nad Lužnicí; Ladislav Veith, nar.
01.12.1966, Žižkova 72, 378 06 Suchdol nad Lužnicí; Dagmar Veithová, nar. 14.08.1947, Žižkova 72,
378 06 Suchdol nad Lužnicí; Eva Korbelová, nar. 14.08.1963, Nádražní 329, 251 64 Mnichovice; Jitka
Macháčková, nar. 04.10.1963, Žižkova 70, 378 06 Suchdol nad Lužnicí; Tereza Macháčková, nar.
17.11.1986, Žižkova 70, 378 06 Suchdol nad Lužnicí a Jiří Koldus, nar. 17.04. 1964, Žižkova 24, 378
06 Suchdol nad Lužnicí.
Sousední pozemky k pozemkům dotčeným stavbou jsou v k. ú. Suchdol nad Lužnicí, parc. č.:
st. 101/1, st. 106, st, 110/1, st. 126/1, st. 131/1, 101, 102, 103/1, 103/2, 104/4, 109/5, 111, 112/4,
114/1, 114/2, 115/2, 116/2, 116/1, 122/1, 125, 130, 1769, 2290, 3561 a 3563.
Vodoprávní úřad konstatuje, že účastníky řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu jsou vlastníci
pozemků sousedících s pozemky dotčenými stavbou, vlastníci staveb na sousedních pozemcích a
osoby mající práva odpovídající věcnému břemeni k sousedním pozemkům a stavbám na nich.
Na základě provedeného správního řízení, při kterém nebyly ze strany účastníků řízení a dotčených
orgánů vzneseny připomínky ani námitky, které by bránily vydat požadované povolení, Městský úřad
Třeboň, odbor životního prostředí, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a podle
ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona vydal společné povolení
k umístění a provedení stavby „Suchdol nad Lužnicí – Žižkova, odkanalizování u Suchdolského potoka“
a podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona stanovil povinnosti
pro umístění, provedení a užívání stavby.
Správní poplatek ve výši 1.500,- Kč vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, byl zaplacen dne 23.06.2022.
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Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního
řádu podat odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů
ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského
úřadu Třeboň. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby každý účastník řízení
obdržel jeden stejnopis a jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Třeboň. 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. Jaroslav F l i e g e l
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Třeboň

Doručí se na doručenku do vlastních rukou:
účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
- Město Suchdol nad Lužnicí, Náměstí T. G. Masarykova 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
prostřednictvím: Jiří Sváček – Videall Projekt, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice – ds
- Petr Klabeček, Žižkova 83, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
- Ladislav Veith, Žižkova 72, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
- Dagmar Veithová, Žižkova 72, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
- Eva Korbelová, Nádražní 329, 251 64 Mnichovice
- Jitka Macháčková, Žižkova 70, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
- Tereza Macháčková, Žižkova 70, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
- Jiří Koldus, Žižkova 24, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Veřejnou vyhláškou:
účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:
- EG.D, a.s., Regionální správa J. Hradec, Pražská 290, 377 01 Jindřichův Hradec
prostřednictvím: EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno – ds
- ČEVAK, a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice – ds
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 – ds
- Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice
prostřednictvím: Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 – ds
- SKURA s.r.o., č.p. 73, 394 70 Bořetín – ds
- vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich a osoby mající práva odpovídající věcnému břemeni
k těmto pozemkům a stavbám na nich jako účastníci řízení:
k. ú. Suchdol nad Lužnicí, parc. č.: st. 101/1, st. 106, st, 110/1, st. 126/1, st. 131/1, 101, 102, 103/1,
103/2, 104/4, 109/5, 111, 112/4, 114/1, 114/2, 115/2, 116/2, 116/1, 122/1, 125, 130, 1769, 2290, 3561
a 3563 (Pozn.: Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků doručované veřejnou vyhláškou,
jsou v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 94m odst. 2
stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.)
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Dotčené orgány – doporučeně:
- AOPK – Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň – ds
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice – ds
- Hasičský záchranný sbor Jč kraje, ÚO Jindřichův Hradec, U Knihovny 1176/II, Jindřichův Hradec –
ds
- Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, orgán územního plánování, Palackého nám. 46/II, 379 01
Třeboň
- Městský úřad Třeboň, odbor dopravy, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Na doručenku obdrží Městský úřad Suchdol nad Lužnicí, Náměstí T. G. Masaryka 9, 378 06
Suchdol nad Lužnicí a Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, se žádostí
o vyvěšení na jejich úředních deskách a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 25
odst. 2 správního řádu) po dobu nejméně 15 dní s vyznačením dne vyvěšení a sejmutí a vrácení
zpět odboru ŽP MěÚ Třeboň.
Toto oznámení bude na úřední desce Městského úřadu Třeboň vyvěšeno po dobu 15 dní a bude
potvrzené vráceno zpět odboru životního prostředí Městského úřadu Třeboň s vyznačením dne
vyvěšení a sejmutí.
Současně bude toto oznámení zveřejněno po dobu 15 dní způsobem umožňujícím dálkový přístup
na webových stránkách Městského úřadu Třeboň v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno / Zveřejněno dne
Sejmuto dne

……………………………..

………………………………

…….......................……………………………………
potvrzení (razítko, podpis)
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