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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Moravské Budějovice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a)
zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním
řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 4.4.2013
podala
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská
1122, 586 01 Jihlava,
kterou zastupuje Pontex spol. s.r.o., IČO 40763439, Bezová 1658, 147 14 Praha
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
stavební povolení

na stavbu:
„III/41019 Menhratice – Pálovice“
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 5316 v katastrálním území Menhartice, parc. č. 915, 917 v
katastrálním území Pálovice.
Stavba obsahuje:
Stavba je dělena na následující stavební objekty:
SO 101 Oprava vozovky silnice III/41019
SO 111 Úprava krajnic a odvodnění
Začátek úpravy se nachází v místě příčného betonového žlabu u křížení s místní komunikací v obci
Menhratice. konec úpravy je umístěn u napojení polní cesty na silnici III/15216 (v blízkosti zastávky
autobusů). Celkové délka úpravy je 1629 m, z toho připadá na silnici III/41019 1594 m a na silnici
III/15216 36 m. Stávající směrové vedení je zachováno. Vozovka je rozšířená v celém úseku opravy na
5,0 m. Rozšíření je navrženo symetricky k projektové ose, výjimkou je směrový oblouk o R=130 m v km
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0,60-0,63, kde je vozovka rozšířena na vnitřní straně oblouku. Vzhledem k navrženému způsobu opravy
bude niveleta navýšena v průměru 0,06 m (max. do 0,10 m).
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, kterou vypracoval
autoriz. inženýr pro dopravní stavby Ing. Miloš Novák ČKAIT 0006950. Případné změny musí
být předem projednány a povoleny podle příslušného ustanovení stavebního zákona.
2. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby a dodavatelskou firmu.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., tj. zákona o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. nař. vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a dbát o
ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4. Stavebník zajistí prostorové vytýčení stavby odborně způsobilou osobou.
5. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. - o technických
požadavcích na výstavbu, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických
zařízení staveb, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se
vztahujících.
6. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., která stanoví obecné tech.
požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
7. Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady,
týkající se prováděné stavby nebo její změny (popřípadě jejich kopie) a musí být veden stavební
deník.
8. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní stávající sdělovací kabely, zařízení,
vedení a potrubí. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení,
musí být o tom neprodleně uvědomen vlastník tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro
provádění prací.
9. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních
pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků
nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na
staveništi,…apod.
10. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé
komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a
vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými
a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední
pozemek nebo stavbu) do původního nebo náležitého stavu.
11. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství (obaly od stavebních
materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě).
12. V průběhu stavby budou jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a
příjezd k jednotlivým pozemkům anebo stavbám dotčených shora uvedenou stavbou.
13. Při provádění stavebních prací bude zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu na
stávajících přilehlých komunikacích. V případě znečištění či poškození stávajících přilehlých
komunikací během provádění stavebních prací, zajistí investor (stavebník) jejich průběžné čištění a
případné opravy (tzn., že zajistí jejich uvedení do původního nebo náležitého stavu).
14. Terén pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou, bude po provedení stavebních prací uveden
zhotovitelem stavby do původního nebo náležitého stavu.
15. S ohledem na charakter a rozsah předmětné stavby a na předložený plán kontrolních prohlídek stavby
stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že postačí provedení
pouze závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
16. Dokončenou stavbu lze podle ustanovení § 122 stavebního zákona užívat na základě vydaného
kolaudačního souhlasu, který vydá speciální stavební úřad na žádost stavebníka. Stavebník je povinen
oznámit dokončení stavby podle § 120 stavební zákon a doložit potřebné doklady:
- atesty výrobků, certifikáty, posudky atd.
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- geometrický plán v případě, že stavba bude zapsána v Katastru nemovitostí
- živnostenský list nebo výpis o obchodního rejstříku firmy, která stavbu prováděla
- evidenci s nakládání s odpady
- skutečné provedení stavby a předávací protokol
- stavební deník
Stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Případnou výškovou úpravu prahu vjezdu nutno řešit mezi uživatelem vjezdu a stavebníkem.
Pokud bude použito přechodné dopravní značení, musí být v dostatečném předstihu požádán příslušní
silniční úřad o vydání souhlasu o přechodné stanovení úpravy provozu na pozemní komunikaci.
Budou respektovány podmínky stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina DI,
Bráfova tř., Třebíč ze dne 3.4.2013 č.j. KRPJ-22417-/ČJ-2013-161006:
-

-

Stavební úpravy komunikace mohou být max. v rozsahu stavebních úprav vyžadujících ohlášení dle ust. §
14 vyhl. MD a spojů č. 104/1997 Sb. V případě, že rozsah stavebních prací přesáhne tento rámec, je nutné
zdejší DI PČR Třebíč opětovně předložit PD k odsouhlasení. rozsah a obsah dokumentace musí v tomto
případě odpovídat požadavkům stanovených vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních
staveb,
nejméně 30 dní před plánovanou realizací bude zdejší součástí DI PČR Třebíč, opětovně předložen návrh
umístění přechodného dopravního značení k odsouhlasení, dle aktuální dopravní situace v lokalitě.

21. Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Moravské Budějovice, odbor životního
prostředí ze dne 26.3.2013 č.j. OŽP/6412/2013:
Vodní hospodářství
- K navržené stavbě nemáme připomínky.
Odpadové hospodářství
- S odpady, které vzniknou při realizaci projektu, bude nakládáno v souladu s povinnostmi původců odpadů
dle § 16 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- Odpady Vámi využity, budou předány k využití popř. odstranění pouze oprávněné osobě k jejich převzetí
podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech - např. skládka v Petrůvkách, skládka Borek u Dačic, sběrný dvůr v
Mor. Budějovicích.
- Dle předložené projektové dokumentace budou při realizaci stavby vznikat nebezpečné odpady. V takovém
případě je nutný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (dle § 16 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znění pozdějších předpisů) vydaný věcně s místně příslušným orgánem státní správy.Při produkci do 100 t
nebezpečného odpadu zažádejte na Městském úřadu v Moravských Budějovicích, při produkci nad 100 t
vydává souhlas Krajský úřad Kraje Vysočina.
- Bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi (dle § 39 odst. 1 zákona o
odpadech a § 21 a dalšími vyhlášky č. 383/2001 Sb.). Tato evidence bude předložena při kolaudaci včetně
dokladů o předání odpadů k využití popř. odstranění.

22. Budou dodrženy podmínky vyjádření E. ON. Česká republika, s.r.o., ze dne 13.3.2013 vydané pod č.j.
D8626-Z051307936 a ze dne 19.2.2013 vydané pod č.j. D8626-Z051305112:
- V OP elektrické stanice nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu
přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje,
že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit
život, zdraví či majetek osob
d)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
prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o
místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak,
aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 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 připomínáme, že v OP zařízení je dále 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 mechanizmy o
celkové hmotnosti nad 6t.
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- Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN
a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě (dále jen RS), která
stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 1101. Veškerá stavební činnost
- 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 investorem akce, není-li písemnou dohodou
stanoveno jinak.
- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího
vedení.
- Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozu ECZR na tel.
číslo: 800 225 577. Ke všem dalším jednáním s ECZR předložte toto vyjádření. V případě nedodržení
vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její
kolaudaci.

23. podmínky vyjádření Telefónica Czech Republik, a.s. ze dne 12.3.2013 – (Jaroslav Šula-specialista
sítě TCZ Znojmo)
24. Budou dodrženy podmínky vyjádření Telefónica Czech Republik, a.s. vydané dne 15.1.2013 pod č.j.
507957/13, které jsou nedílnou přílohou rozhodnutí, příloha č. 1.
.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava
Odůvodnění:
Dne 12.3.2013 pod č.j. MEJE 702/2013-Ča/BA byl k navrhované stavbě vydán Městským úřadem
Jemnice, odborem výstavby a životního prostředí podle § 15, odst. 2 stavební zákon, souhlas, kterým bylo
ověřeno dodržení podmínek platného územního rozhodnutí.
Dne 4.4.2013 podal stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., kterou zastupuje Pontex
spol. s.r.o., žádost o vydání souhlasu s ohlášenou stavbou na stavbu: „ III/41019 Menhartice - Pálovice“.
Protože ohlášení nebylo úplné a záměr nesplňoval podmínky pro vydání souhlasu, usnesením speciální
stavební úřad dne 8.4.2013 pod č. j. MUMB/ODSH/7314/2013 v souladu s § 107 stavebního zákona
rozhodl o provedení stavebního řízení.
Speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a písm. d) stavebního
zákona. Účastníky stavebního řízení byli stanoveni vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm,
může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno a vlastníci stavby na pozemku, na
kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající
věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena. Účastníky stavebního
řízení byli stanoveni Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, E.ON Česká republika, s. r. o., Telefónica
Czech Republic, a. s., Obec Pálovice, Obec Menhartice, Kraj Vysočina a účastníci řízení dle ust. § 109
odst. 1 písmena e) a f) identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v KN přímo dotčených
vlivem záměru na pozemních parc. č. 5275, 5276, 5289, 5290, 5291, 5294, 5295, 5297, 5298, 5299,
5300, 5301, 5309, 5334, 5340 v katastrálním území Menhartice a pozemcích parc. č. 912, 914, 916, 918,
919, 920, 921, 922 v katastrálním území Pálovice.
Účastníkům řízení a dotčeným orgánům bylo oznámeno dne 15.4.2013 pod č.j. MUMB/ODSH/
7785/2013 zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky. Současně 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
10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá
stanoviska.
Speciální stavební úřad posoudil projektovou dokumentaci a připojené podklady podle § 111 stavebního
zákona a zjistil, že stavbu lze podle předložené projektové dokumentace provést, je úplná, a že je
vypracována oprávněnou osobou a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.
Speciální stavební úřad zkoumáním podkladů rozhodnutí zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby
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nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
předpisy. Podmínky vyjádření správců sítí technické infrastruktury a dotčených orgánů zahrnul do
podmínek pro provedení stavby. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na
stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení
neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených. O námitkách řízení, uplatněných účastníky řízení, speciální stavební úřad
rozhodl na základě posouzení podle stavebního zákona, obecných požadavků na výstavbu a závazných
stanovisek dotčených orgánů.
Žádost o stavební povolení doložil stavebník doklady, rozhodnutími a souhlasy dotčených orgánů státní
správy:
- vyjádření k předprojektové přípravě Jihomoravská plynárenská, a.s. ze dne 16.1.2013 pod zn.
5000734676 a 5000734674
- vyjádření Jihomoravská plynárenská, a.s. ze dne 25.3.2013 pod zn. 5000763370 – nenachází podz.
zařízení
- vyjádření Městského úřadu Moravské Budějovice, odbor životního prostředí ze dne 26.3.2013 č.j.
OŽP/6412/2013
- Telefonica Czech rep., a. s. ze dne 15.1.2013 pod č.j. 507957/13
- vyjádření Telefónica Czech Republik, a.s. ze dne 12.3.2013 – (Jaroslav Šula-specialista sítě TCZ
Znojmo)
- závazné stanovisko - Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, se sídlem v Jihlavě, ÚP Třebíč ze
dne 8.4.2013 pod zn. KHSV/06140/2013/TR/HOK/Štěp
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 15.1.2013 pod zn. 0100126582 – nenachází sítě
- vyjádření NET4GAS, s.r.o. ze dne 15.1.2013 pod zn. 331/13/OVP/N – nenachází sítě
- vyjádření E. ON. Česká republika, s.r.o., ze dne 13.3.2013 vydané pod č.j. D8626-Z051307936
- vyjádření E. ON. Česká republika, s.r.o., ze dne 19.2.2013 vydané pod č.j. D8626-Z051305112
- Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, ze dne 25.3.2013 pod č.j. HSJI-1478-2/TR-2013
- vyjádření MěÚ Jemnice, odbor výstavby a územního plánování z dne 12.3.2013 pod č.j. MEJE
702/2013-Ča/BA
- vyjádření obce Menhartice ze dne 25.3.2013
- vyjádření obce Pálovice ze dne 26.3.2013
- stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina DI, Bráfova tř., Třebíč ze dne
3.4.2013 č.j. KRPJ-22417-/ČJ-2013-161006
- plná moc k zastupování
- projektová dokumentace 3 paré
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 se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje
Vysočina Jihlava 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, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
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Stavebník 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.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka,

Ing. Jaromír Mafek v. r.
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Za správnost vyhotovení: Bc. Jana Hutařová

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

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

V elektronické podobě zveřejněno od:.......................... V elektronické podobě zveřejněn do:......................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. e) ve
výši 1000 Kč byl zaplacen dne 9.4.2013.

Příloha:
- podmínky Telefonica Czech rep., a. s. ze dne 15.1.2013 pod č.j. 507957/13

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
Pontex spol. s.r.o., IDDS: nrpt3sn
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
Telefónica Czech Republic, a. s., IDDS: d79ch2h
Obec Pálovice, IDDS: j7yaq69
Obec Menhartice, IDDS: x5hatyr
Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu
Účastníci řízení dle ust. § 109 odst. 1 písmena e) a f) identifikovaní označením pozemků a staveb
evidovaných v KN přímo dotčených vlivem záměru (veřejnou vyhláškou):
parc. č. 5275, 5276, 5289, 5290, 5291, 5294, 5295, 5297, 5298, 5299, 5300, 5301, 5309, 5334, 5340 v
katastrálním území Menhartice
parc. č. 912, 914, 916, 918, 919, 920, 921, 922 v katastrálním území Pálovice
dotčené správní úřady
Městský úřad Jemnice, IČO 00289531, odbor výstavby a život. prostředí, IDDS: uy3bdu8
Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské
Budějovice 2
Policie ČR, územní odbor Třebíč, IČO 72052147, DI Třebíč, IDDS: x9nhptc
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, IDDS: ntdaa7v

Obec Menhratice a obec Pálovice se žádají o bezodkladné vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední
desce a po uplynutí zákonné lhůty o její vrácení na MěÚ Moravské Budějovice, odbor dopravy a
silničního hospodářství s potvrzením o jejím vyvěšení a sejmutí.

