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ROZHODNUTI

Výroková část:

Městský úřad Varnsdorf, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 1 3 odst. l písm, c) zákona č.

18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisŮ

(dáIe jen "stavební zákon"), ve spo|ečném ťtzemním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení")
přezkoumal podle § 94a odst.4, § 90 a 11l stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí a
stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou dne 09.05.Z0l1 podali Zuzana
Jindřichová, nar.27.07.1984, Legii č.p. 2544,407 47 Varnsdorf 1 a Matěj Jindřich, nar.26.10.198l,
Legií č.p. 2544, 407 47 Varnsdorf 1, které zastupuje Miroslav Richter, nar. 8.10.1978, Západni č.p.
2732,407 47 Varnsdorf 1 (dále jen "žadatel"), a na ákladě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě úzernního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby
na stavbu: rodinný dům s krydm stáním a zahradnim domkem, zpevněné plochy, vrtaná studna,
vodovodní připojka na vodovodni řad, splašková kanalizace, oplocení, septik se zemním filtrem a
vsakovaci drény (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3431 (ostatní plocha), parc. č. 3432/4 (trva|ý

travní porost) v katástrálním územi Varnsdorf.

Popis stavby:

- Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní dům s částečným druhým nadzemním podlažím. RD je
obdélníkového půdorysu o rozměrech 10,90m x 6,90m. RD je zastřešen pultovou střechou se

sklonem 7". Stavba bude postavena ze zdiva POROTHERM. Konstrukce střechy je navržena z
dřevěného krovu. Střešní krytina bude z falcované hliníkové krytiny Prefa v přírodním odstínu. Okna
budou hliníková v odstínu šedé barvy s tepelně izolačnim trojsklem. Fasáda bude částečně omítnuta
pastovitou zatřenou omítkou, dále bude obložena svislýrni obkladovými prkny na provětrávaném

dřevěném roštu. Klempířské prvky budou provedeny z TiZn plechu.

- Pozemek č. 343Zl4k,ú. Vanrsdorfbude napojen na komunikaci E. Krásnohorské novým vjezdem.

_ RD bude napojen novou vodovodní přípojkou přes vodoměrnou šachtu na veřejný vodovodní řad v
u l. E. Krásnohorské.

- Splašková kanalizace bude svedena přes septik se zemním filtrem do vsakovacích drénů na pozemku
inVestora.

- Dešťová kanalizace bude svedena do záchl,tné plastové nádoby s přepadern do vsaku na pozemku
investora.

- Zpevněné plochyjsou navrženy ze zámkové dlažby.
_ V},tápění bude zajištěno elektrickým podlahovýrn topením, dále budou v obýVacím pokoji umístěna

kbová kamna na dřevo. Ohřev TUV bude elektrickým bojlerem o objemu 200l.

- Vnitřní i vnější kanalizační potrubí bude provedeno z plastoqi,ch trub HT a KG.
- Vnitřní ťozýody ZTl budou napojeny na novou vodovodní přípojku z vodovodního řadu přes

vodoměrnou šachtu. Rozvody budou provedeny z trubek PPR a izolovány pěnovou izolací PE
Mirelon.
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- Oplocení pozemku bude směrem ke komunikaci provedeno z žulových sloupků a dřevěných latí,
Zby.tek oplocení bude z ocelo{ch sloupků a poplastovanélro pletiva. Výška oplocení bude max.

l600mm.

II. Stanoví podmínky pro umistění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozernku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálerrostí od hranic pozemku a

sousedních staveb.

2. Umisťuje se stavba novélro rodinného domu s kfiým stáním a zahradním domkem na p.č.343214
k.ú. Varnsdorf. Bude umístěn 2,0m od sousedního pozemku č.343215 k.ú. Varnsdorf a l0,0m od
sousedního pozemku č. 3431 k.ú. Vamsdorf. Výška rodinného domu bude max. 7,6m. Výška
zahradního domku a krytého stání bude max. 3,3m.

3. Objekt bude napojen novou vodovodní přípojkou s vodoměrnou šachtou na p.č.343214 a 3431k,ú.
Varnsdorf ze stávaj ícího vodovodního řadu na p.č. 343 1 k.ú. Varnsdorf.

4. Splaškové vody z objektu budou svedeny karralizační přípojkou přes biologický septik a zemní filtr
do vsakovacích drénů umístěných na p.ě.343214 k.ú. Vamsdorf.

5. Dešťové vody budou svedeny do akumulačníjímky umístěné na p.č.343214 k.ú. Varnsdorf.

6. Hlavní domovní vedení NN bude rra p.č. 343214 k.ú. VarnsdoIf.

7. Yrtaná studrra bude umistěna nap.č.343214 k.ú. Varnsdorf, a to 2,83m od p.ě.343215 k.ú. Varnsdorf
a 3,7m od p.č.343217 k.ú. Varnsdorf.

8, Příjezdová a přístupová komunikace bude umístěna na p.č.343214 k.ú. Varnsdorf a bude provedena
z betonové zámkové dlažby.

9. Oplocení směrem ke komunikaci na p.č. 3431 bude provedeno ze žuloqých s|oupků a dřevěné výplně
výšky 1,6m. zbývající dvě strany budou provedeny z poplastovaných ocelových sloupků a
poplastovaného pletiva výšky 1,6m.

10. Budou splněny podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 06.12.20|6 čj. 0l006ó7305 a ze dne
05.06.2011 zn. l093059103.

1l. Budou splněny podmínky vyjádření SčVK. a.s, Ústí nad Labem ze dne 28.04.2017 čj.
O l 76l 0086689/OTPCUL/Ma.

12. Budou splněny podrnírrky vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a,s. ze dne 06.12.20l6 čj.
172355/l6,

l3. Investor si smluvně zajistí zneškodnění či využití odpadů vzniklých realizaci záměru (např. stavební
suť, výkopová zemina, obaly od stavebních a nátěrových hmot, odpady kovů, odpad z modemizací a
demolic) na zařízení k tomu určeném.

l4. V souvislosti s předmětnou stavbou nedojde k dotčení stávající vzrostlé zeleně.

l5. Budou splněny podmínky záyazného stanoviska MeÚ Varnsdoď s trvalým vynětím ze ZPF ze dne
08.03.20 l 7 čj. MUVA 47251201 7Pejlv:

. hranice záboru půdy budou v terénu vyznačeny dobře viditelnými znaky. v průběhu stavební činnosti
a s ní souvisejícími pracemi nesmí dojít kjejich překračování a posunování na okolní zemědělské
pozemky.

o provádět práce tak, aby na zpF ajeho vegetačním krytu došlo k co nejmerišírn škodám.

o Realizací nezemědělské činnosti nesmí dojít ke koritaminaci půdy únikem ropných látek a mazadel
z mechanizace, poškozování okolníclr zemědě|ských pozemků ani narušován í j ej ich vodního režimu.

o povinný k platbě odvodů orgánu ochrany zemědělského půdního fonclu Měú - písemně oznámit
zahájení realizace záměru, ato nejpozději l5 dnů předjejím zahájením.

. po nab}tí právní moci stavebního povelení a před zahájením stavby dojde k provedení skryvky
kultumích vrstev půdy v množství cca 4'7 tt,3 z ce|é plochy trvalého záboru. Skrytá ornice a níže
uložené zúrodnění schopné zeminy budou po dobu vlastní stavby deponovárly na části pozemku č.

343214 v k.ú, Varnsdorf, ošeťeny proti zaplevelení a zabezpečeny proti znehodnocení a zírátám.
Následně po skorrčení stavební činnosti bude skrlfoka ornice využita k ozelenění a terénním úpravám
výše uvedeného pozemku.
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O činnosteclr souvisejících se skrlývkou bude veden protokol, ve kterérn se zaznamenává přemístění,
rozprostření čijiné r.yužití, uložení, ochrana a ošetřování skqfilky.

Dojde-Ii ke změně v osobě povinného_k platbě odvodů, je nový povinný k platbě odvodů povinen

oznámit a doložit MěU Varrisdorf OZP tuto změnu, a to do l měsíce od této změny. Platební
povinnost původnímu povinnému k platbě odvodů zaniká, s výjimkou nedoplatků, dnem nabytí
právní moci rozhodnutí, kterým je povinnost k platbě odvodů uložena novému povinnému.

Doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem. a to do 1 roku
ode dne platnosti tohoto rozhodnutí.

Ozrrámit případnou změnu způsobu využití pozernku a doložit kopii oprávnění k provedení změny, a

to do l měsíce od této změny.

16. Budou splněny podmínky stanoviska MěÚ Varrrsdorf OŽP ze dne 12.12.2016 č j. MUVA
32 l35l201 6Siml1:

Stavební povolení a povolení k odběru podzemních vod bude lrydávat zdejší vodoprávní úřad.

Srážkové vody budou svedeny do akumulační jímky a předem do vsakovací drénů. Nesmí docházet
k podmáčení sousedních pozernků.

Odpadní vody budou svedeny se zemním filtrem, předčištěné vody budou vypouštěny do vsakovacích
drénů. Stavební povolení a povolení k nakládání s vodami bude lydávat zdejší vodoprávní úřad.
Projektová dokumentace musí být vypracována oprávněným projektantem s autorizací pro
vodohospodářské stavby. K žádosti bude přiloženo vyjádření Povodí Ohře, s.p. Chomutov,

III. Vydává podle § 94a odst.5 a § 1l5 stavebního zákona a § l3a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územnílro opatření a stavebního řádu

stavební povolení
na stavbu: rodinný dům s krytým stáním a zahradnim domkem na pozemku parc, č.3432/4 v
kata§trálnim území varnsdorf.

IV. Stanovi podmínky pro provedení stavby:

1, Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval lng. Arch. Tomáš Beneš,
ČraO+ Z t O; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavební]ro úřadu.

2. Při provádění stavbyje nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména zákon ě. 30912006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a

nařízení vlády č. 59112006 Sb,, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staverrištích.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení ryhl. č. 26812009 Sb. upravující požadavky na provádění
stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných
technických norem.

4. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikacíje nutno žádat předem o souhlas příslušného
vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí blýt projednán předem
s jej ich r lastniky.

5. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu na stavbě a okolní zástavbě byly
veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hlučnost by přesahovala 50 dB,
rrebudou prováděny v době od 2l hodin do 7 hodin.

6. Při provádění stavby nesmí b}t narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a
potrubí. Při prováděrrí stavby nesmí být nad přípustnou rníru znečišťováno životní prostředí a místní
komunikace, okolní zástavba nesrní by1 nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a
vibracemi. Nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových vod ropnými a jinými škod|ivými
látkami.

7. Před započetím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o pŤesné

vyqýčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí blít respektovány.
Pokud by byl při provádění prací zjištěn výskyt nezrrárného podzemního vedení, musí blít o tom
neprodIeně uvědomen maj itel tohoto vedení, ktený stanoví další podmínky pro provádění prací.
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8. Před zahájením síavby rnusí b;ýt vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou. Ke
kolaudačnímu souhlasu bude předložen výkres geometrického zaměření nově budovaných staveb,

inženýrských sítí a komurrikací včetně napojení na místní komunikaci a doklady o vl.t}čení stavby.
9. Dojde-li při provádění stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cerrných předmětů nebo

k archeologickým nálezům, jsou právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních
předpisů provádějící stavbu povinni nález olrlásit stavebrrírnu úřadu a orgánu státní památkové péěe,

popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl
poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem státní

památkové péče.
l0. Před zahájením stavby bude na viditelném místě tt vstupu i}a staveniště umístěn štítek ,,Stavba

povolena'1 kterlý obdiží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí blit
chrárrěn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něnr uvedené zůstaly čitelné a musí být ponechán na

místě do kolaudace stavby.
l l. Budou splněny podmínky vyjádření MěÚ Varnsdorf OŽP ze dne 16.12.2016 čj. MLJVA

3l959/20l6PejIv:
o dodržovat přípustnou tmavost kouře a neobtěžovat okolí kouřem a zápachem.
o v krbových kamnech bude používáno pouze dobře vyschlé dřevo (doporučená min. doba lysychání 2

roky).

12. Stavebník oznání stavebnímu úřadu temín zahájení stavby.
l3. Stavba bude dokončena do 30.06.20l9.
l4. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového

řízení. Název, sídlo a oprávněrrí k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před

zahájením stavebních prací.
15. Městský úřad Varnsdoď, Stavební úřad v souladu s ustanovením § ll5 stavebního zákona stanovÍ, Že

stavbu lze užívatjen na základé oznámení o užívání stavby.
l6. Stavebník oznámi stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

o dokončení zákiadové desky
o dokončení hrubé stavby.

Účastníci řízeni na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Matěj Jindřich, nar. 2ó.1 0.198l, Legií č.p. 2544, 401 47 Varnsdorf 1

Zuzana Jindřicliov á, nar.21 .07 .1984, Legií č.p. 2544,40'I 47 Vamsdorf l
Město Vamsdor1, Nárn, E, Beneše č .p. 470, 407 47 Vamsdorf l

odůvodnění:

Dne 09.05.20l7 podal žadatel žádost o vydáni společného rozlrodlrutí. Uvederrým dnem bylo zahájeno
společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného íízeni známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům,
Současně podle ustanovení § 112 odst.2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního
jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do l5 dnů od doručenítohoto oznámení mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost. projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zlistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy
chráriěné stavebním zákonem, předpisy vydanýrni kjeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění
stavby je v souladu se schválenou územně plárrovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na
vytlžívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecrré požadavky na výstavbu. Stavební úřad

v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení zárněru.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených oigánů
r,yžadovaných zvláštrrími předpisy a zahrnulje do podmínek rozhodnutí,

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
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Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Jana Vaníčková, Mgr. Jan Škoda, Mgr. František Paulus, Mgr. Jana Paulusová, Helmut Tesař, ČEZ
Distribuce, a. s., SCVK a.s., Město Varnsdorf, dědicové po zemřelém Františku Vaníčkovi.

Vypořádání s návrhy a námitkami írčastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nelyjádřili.

Při vydání tohoto rozhodnutí síayební úřad vycházel z těchto dokladů:
o plné moci k zastupování 16,11,2016
o závazného stanoviska KHS Ústeckého kraje ze dne 22.02.2017
o stanoviska MěÚ Vamsdorfodboru životního prostředí ze dne 16.12.2016
. závazného stanoviska MěÚ Vamsdorf odboru životního prostředí ze dne 16.12.20|6 a 12.12.2016
o souhlas Města Vamsdorf ze dne l 5.02.2017
o rozhodnutí MěÚ Varnsdorf OSMI-odd. dopravy a silničního hospodářství ze dne 08.03.2017
. vyjádření Města Vamsdorf Petra Šimka ze cln e 09.05.2017
o souhlasu MěÚ Vamsdorf OŽP s vynětím ze ZPF ze dne 08.03.20l 7
. vyjádření KúÚk odboru životního prostředí a zemědě|swí ze dne 20.04.2017
. vyjádření SčVK a.s. Útpc ocoín ze dne 21.04.201'7
. vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 06.12.2016 a05.06.2011
. smlouvy o uzavření budoucí smlouvy s ČEZ Distribuce a.s. ze dne 24.02.2017
o stanoviska RWE Distribuční slrržby s.r.o. ze dne 06.12.2016
. vyjádření čsz tcr Services a.s. ze dne 06.12.2016
. vyjádření CETIM Czech Republic a.s ze dne 06.12.2016
. vyjádření Vodafone Czeclr Republic a.s. ze 30. l l .20l6
. vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. ze 06.05.2016 a 19.04.2017
. vyjádření Obvodního báňského úřadu ze dne 10.05.2017.

poučeni účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode drrejeho oznámeni ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

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, jednotliqý
výrok nebojeho vedlejší ustanovení. odvoláníjen proti odŮvodnění rozhodnutíje nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabyí právní moci výroku o umístěrií stavby doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územnílro rozhodnutí 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 ýroku o povolení stavby zašle žadateli jedno lyhotovení
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
íam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou
označitjiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesm"í blýt

zahájena, dokud rozhodnr"rtí nenabude právní moci.

Ing. Martin Togner v.r.
vedoucí stavebního úřaduotisk úřednílro razítka
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Toto oznámení musi být rlvěšeno po dobu 15 dnů.

vwěšeno dne: 1 0, 07. 2017 Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, kter;i, potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámeni.

Obdrží:
účastníci řízení:
Matěj Jindřich, Legií č.p. 2544,40'7 47 Varnsdorf l, kterého zastupuje Miroslav Richter, Husova č,p.

2075,401 47 Vanrsdorf l 2x
Zuzana Jindřichová, Legií č.p. 2544, 40'1 47 Varnsdorf l, kterou zastupuje Miroslav Richter, Husova Č.p.

2075,407 47 Vamsdorf 1 2x
Jana Vaníčková, Elišky Krásnohorské č.p. 2827,407 47 Varnsdorf l
Mgr. Jan Škoda, Elišky K.ásnohorské č.p. 3383, 407 41 Varnsdorf ]

Mgr. František Paulus, Hřbitovní č,p.3368,407 47 Varnsdoď 1

Mgr. Jana Paulusová, Hřbitovní č.p. 3368,407 47 Vamsdorf l
Helmut Tesař, Fúgnerova č.p. 1624,407 47 Vamsdorf l

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfu; sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín lV-Podmokly, 405,02 Déčín 2
SČVK a.s., IDDS: ť7rĚns; sídlo: Masarykova č.p. 368, Ustí nad Labem-centrum, 400 l0 Ustí nad

Labem l0
Město Vamsdorf, Nám. E. Beneše č.p.470,407 47 Varnsdorf 1

dotčené orgán1:
KúÚk - odbor životnílio prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva; sídlo: Velká hradební č.p. 31 l8, Ustí
nad Labem
MěÚ Varnsdorf - OSMl/Doprava, Nám. E. Beneše č.p,470,407 47 Varnsdorf
MěU Varnsdorf - OZP, Nám. E. Beneše č.p.410,401 47 Varnsdorf l
Obvodní báňský úřad, IDDS: 4huadu8; sídlo: U města Chersonu č.p. 1429, 434 6l Most
Krajská hygienická stanice Usteckého kraje, IDDS: 8p3ai7n; sídlo: Moskevská č.p. 15, P.O.Box 78-Ustí
nad Labem,400 0l Ustí nad Labem l

ostatn í:

MěÚ Vamsdorf OSMVúřad územního pláriování, Nárn. E. Beneše č,p,410,407 47 Varnsdorf l

MěÚ Varnsdorf ORG, Nám. E. Beneše ě.p. 470, 407 47 Varnsdorf l

vlastní 2x

účastníci řízení veřejnou lyhláškou:
dědicové po zemřelém Františku Vaníčkovi, posl. trva|ým pobytem E. Krásnohorské ě.p.2827 , 407 47
varnsdorf l

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č, 63412004 Sb., o správních poplatcích po|ožky 17 odst. 1 písm. a) ve
výši l000 Kč, položky 17 odst, l písm. c) ve qýši 500 Kč, položky 17 odst. 1 písm, g) ve výši 300 Kč,
položky l7 odst. 1 písm. e) ve výši l000 Kč, položky 18 odst. l písm. a) ve výši 5000 Kč, celkem 7800
Kč b1 l zaplacen dne ]0.05.20 ] 7.

@l,,rn



't4Jr

:
't'/

r

i\

,\
i\--?.\

-\=-\B

,€,,('
R.
9:
o

:!

6
ó
N
oa-
éÉ.

f,
*

Ň
l.}l\\

li .'
l§
,S
l..t
I

§ÉL
3(D.

o
+
íP

N
i\,
í.

l\.l\

I

I

§

\
§,

\
Ň
š
N
x.

§
\

c)
zffiEffi!]H![

iii|ĚlĚ;iÉ:É,
Ě

z
t

]a Ě

F

i
t
aa

_+

,
9
!i

é
E

i!

g

,

,

aí
É

3š
§=


