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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Výroková část
Městský úřad Králíky, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c a §
106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "vodní zákon") a místně příslušný úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální
stavební úřad příslušný podle ust. § 15 odst. 1 písm. d zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"),
účastníkovi řízení (ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu), kterým je žadatel:
RESORT BUKOVÁ HORA s.r.o., IČO 06984959, Mlýnický Dvůr 8, 561 61 Červená Voda,

vydává

stavební

povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona k provedení stavby vodního díla „Infrastruktura pro
lokalitu RI-11, Červená Voda – Mlýnický Dvůr“. Stavbu tvoří tyto objekty:
1. VODOVOD
a) vodovodní řad “V1“, délky 422 m z materiálu PE 100 SDR 17, PN 10,
(110x6,6), včetně 1 ks hydrantu;
b) vodovodní řad “V1a“, délky 22,5 m z materiálu PE 100 SDR 17, PN 10,
(110x6,6), včetně 1 ks hydrantu;
c) vodovodní řad “V2“, délky 264,4 m z materiálu PE 100 SDR 17, PN 10,
(110x6,6), včetně 1 ks hydrantu;
d) vodovodní řad “V2a“, délky 28,5 m z materiálu PE 100 SDR 17, PN 10,
(110x6,6), včetně 1 ks hydrantu;
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e) vodovodní řad “V2b“, délky 34,0 m z materiálu PE 100 SDR 17, PN 10, DN 80
(90x5,4), včetně 1 ks hydrantu.
Vodovodní řad „V1“ začíná napojením na stávající vodojem a pokračuje směrem ke stávající
komunikaci, kterou pokračuje k nové lokalitě, do které vstupuje v místě navrhované nové
komunikace a je v ní veden až do konce, kde je ukončen podzemním hydrantem. Z vodovodního
řadu „V1“ je napojen ve VB-11 vodovodní řad „V1a“, který je připraven pro případné zásobování
další lokality. Vodovodní řad „V1a“ je ukončen podzemním hydrantem. Ve VB-13 je na vodovodní
řad „V1“ napojen vodovodní řad „V2“, který zásobuje spodní část lokality, je veden rovněž nově
navrhovanou komunikací a je ukončen podzemním hydrantem. Z vodovodního řadu „V2“ je
napojen ve VB-16 vodovodní řad „V2a“, který je připraven pro případné zásobování další lokality
az VB-18 je napojen vodovodní řad „V2b“, který zásobuje 4 objekty. Vodovodní řady „V2a“ a „V2B“
jsou ukončeny podzemními hydranty. V místech odbočení jednotlivých řadů budou osazena
vodárenská šoupata se zemní zákopovou soupravou a šoupátkovým poklopem.
Vodovod bude napojen na vodovod pro veřejnou potřebu obce Červená Voda a je budován za
účelem zásobování obyvatel pitnou vodou.
2. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
a) stoka “S1“, délky 250,40 m, z materiálu ULTRA RIB 2 (PP) DN 250, včetně 8
kanalizačních šachet;
- začíná napojením na stávající kanalizační šachtu průměru 1 m stávající
splaškové kanalizace DN 250 ve stávající komunikaci. Stoka „S1“ je vedena do
nově navržené komunikace, kterou pokračuje k jednotlivým revizním a lomovým
šachtám a končí šachtou Š8. V šachtě Š5 je do stoky „S1“ zaústěna stoka
„S1a“.
b) stoka “S1a“, délky 23,60 m, z materiálu ULTRA RIB 2 (PP) DN 250, včetně 1
kanalizační šachty;
- Stoka „S1a“ je vedena v nové komunikaci a je připravena pro napojení
splaškových odpadních vod z dalšího území.
c) stoka “S2“, délky 230,50 m, z materiálu ULTRA RIB 2 (PP) DN 250, včetně 6
kanalizačních šachet;
- začíná napojením na stávající splaškovou kanalizaci. V místě napojení bude
osazena nová kanalizační šachta průměru 1 m. Stoka je vedna do nově
navržené komunikace, kterou pokračuje k jednotlivým revizním a lomovým
šachtám a končí šachtou Š 15.
d) stoka “S2a“, délky 30,00 m, z materiálu ULTRA RIB 2 (PP) DN 250, včetně 1
kanalizační šachty;
- je zaústěna do stoky „S2“ v šachtě Š 14. Stoka “S2a“ je vedena v nové
komunikaci a je připravena pro napojení splaškových odpadních vod z dalšího
území.
e) 2x výtlačné potrubí kanalizace, délky 2x42,0 m, DN 50, včetně 1 kanalizační
šachty Š10.
Splašková kanalizace bude napojena na kanalizaci pro veřejnou potřebu obce Červená Voda a je
budována za účelem odvádění odpadních vod k jejich likvidaci na centrální obecní ČOV.
Stavba bude situována na pozemk. parc. č. 115/4, 115/5, 115/7, 554/5, 115/3 (vedené ve ZE
(115) PP, ZE (118) PK, ZE (119) PK, ZE (120) PK, ZE (121) PK a ZE (122) PK) v k.ú. Mlýnický
Dvůr, obec Červená Voda, kraj Pardubický, ČHP 4-10-02-037, hydrogeologický rajón číslo 4292 –
Králický prolom – jižní část.
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Souřadnice stavby (polohové body):
Stavební objekt

Souřadnice začátku

Souřadnice konce

X

Y

X

Y

Stoka S1

1071979.7

579549.2

1071899.1

579627.4

Stoka S2

1072028.2

579383.1

1071874.3

579503.6

Vodovod. řad V1

1071934.2

579777.7

1071975.5

579548.3

Vodovod. řad V2

1071879.1

579549.6

1072014.7

579385.8

V souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovením § 115 odst. 1
stavebního zákona stanovuje vodoprávní úřad pro provedení stavby následující podmínky a
povinnosti:
1) Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace (vypracovala spol.
GKIP Litomyšl s.r.o., odpovědný projektant Luboš Bartoš, autorizovaný technik pro stavby
vodního hospodářství, ČKAIT 0601828, v měsíci červenci 2018) ověřené vodoprávním
úřadem v tomto stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení vodoprávního úřadu.
2) Před zahájením stavby se investor přesvědčí, zda-li v zájmovém území nejsou žádná cizí
podzemní, nadzemní vedení nebo zařízení. Nachází-li se zde nějaké vedení či zařízení, je
investor povinen požádat jeho správce o vytyčení a stanovení stavebního dozoru.
3) Budou splněny požadavky a dodrženy podmínky, které jsou taxativně vyjmenované
v následujících písemnostech:
- Stanovisko KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICK0HO KRAJE,
Územní odbor Ústí nad Orlicí, vydané dne 13.července 2018 pod č.j.: KRPE-539771/ČJ-2018-171106.
- Stanovisko zařízení vydané spol. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00
Brno, dne 04.07.2018 pod zn.: 5001739040 a ze dne 20.07.2018 pod zn.:
5001751514.
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací spol. CETIN a.s., Praha,
vydané dne 21.06.2018 pod č.j.: 637163/18.
- Vyjádření k existenci energetického zařízení spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, Děčín, vydané dne 29.06.2018 pod zn.: 1099017218.
- Vyjádření spol. Služby obce Červená Voda, s.r.o., vydané dne 13.09.2018 pod č.j.:
SV/02/2018.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, se sídlem
v Pardubicích, vydané dne 02.10.2018 pod č.j.: KHSPA 16054/2018/HOK-UO.
Kopie písemností taxativně vyjmenovaných v tomto bodě musí zůstat jako
přílohy nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
4) Budou splněny následující podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského
úřadu Králíky, jako příslušného správního orgánu ochrany ZPF, které bylo vydáno dne
04.06.2018 pod č.j.: MUKR/8778/2018/OŽP/RM/2-20:
a) Stavebník provede vytyčení hranic zájmového území a zajistí nepřekročení
dané výměry. Stavebník provede před započetím stavby skrývku úrodné vrstvy
zeminy v celkovém množství cca 681 m3. Vytěžené podorničí bude použito při
konečných terénních úpravách tzn., že po dokončení stavebních prací bude
podorničí použito k ohumusování terénu dle podkladů projektové dokumentace
stavby a ornice bude rovnoměrně rozprostřena po zbylé části p.p.č. (121) ZE,
která je ve vlastnictví stavebníka a bude nadále sloužit k zemědělským účelům.
b) V případě, že zemina bude po dobu výstavby uložena na deponii (na poz.p.č.
(121) ZE v k.ú. Mlýnický Dvůr), bude dle vyhlášky č. 13/1994 Sb. MŽP § 10
zabezpečena tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení, příp. odcizení,
v závislosti na době realizace záborů je nutno zabránit i zaplevelení zeminy.
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Dále je nutné během stavební činnosti udělat všechna opatření k zabránění
úniku pevných, kapalných a plynných látek, poškozujících dotčené i sousední
pozemky zemědělského půdního fondu a jejich vegetační kryt. O veškerých
činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným
využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy
bude veden protokol (pracovní deník).
c) Stavebník je povinný podle § 11, odst. 4 písm. b) zákona, písemně oznámit
zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to
nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
d) Zahájení prací spojených se skrývkou zeminy bude investorem stavby předem
oznámeno orgánu zemědělského půdního fondu.
e) Po dokončení stavby investor doloží orgánu ZPF Městskému úřadu Králíky,
který vydal toto závazné stanovisko, pravomocné rozhodnutí dle § 6 odst. 3
písm. d zákona č. 13/1992 Sb. o pozemních komunikacích - o prohlášení
předmětné stavby jako komunikace IV. třídy (dle vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se zákon o pozemních komunikací provádí jsou v § 3 odst. 4 místní
komunikace IV. třídy specifikované jako samostatné chodníky, stezky pro pěší,
cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech, podchody, lávky, schody,
pěšiny, zklidněné komunikace, obytné a pěší zóny apod.).
f) Rozhodnutí o finančních odvodech nebude podle § 11a odst. 1 písm. b zákona
o ochraně ZPF vydáno, neboť se bude jednat o stavbu, která bude prohlášena
za místní komunikaci.
5) Po celou dobu výstavby vodního díla bude na vhodném viditelném místě u
staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby
údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do zahájení užívání
stavby. Stavebník na štítek uvede údaje o vybraném stavebním podnikateli, který
stavbu realizuje.
6) Stavbu provede organizace oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací
jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
7) Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby určil vodoprávní úřad tuto
kontrolní prohlídku stavby:
- Před dokončením stavby tj úplným dokončení záhozu vodovodního potrubí a
kanalizace.
Investor oznámí včas tj. v předstihu nejméně 15 dní vodoprávnímu úřadu
termín pro možnost provedení výše popsaných kontrolních prohlídek stavby.
8) Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2019.
9) Po ukončení stavby je stavebník povinen požádat vodoprávní úřad o povolení užívat
stavbu (vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí). Stavbu lze
užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
10) Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby předloží investor mimo jiného zejména
zaměření skutečného provedení stavby promítnuté do katastrální mapy, výsledky
předepsaných zkoušek (zkoušky vodotěsnosti kanalizačních stok, tlakové zkoušky
vodovodních řadů apod.) a doklady o splnění podmínek vyplývajících z výše
citovaných stanovisek, vyjádření a dalších písemností.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne,
kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební
úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním
žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.
Účastníci vodoprávního řízení o povolení stavby (podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a)
správního řádu, v souladu s ust. § 112 odst.1 stavebního zákona):
- RESORT BUKOVÁ HORA s.r.o., IČO 06984959, Mlýnický Dvůr 8, 561 61 Červená

Voda
-

Miková Marie, Bílá Voda 31, 561 69 Červená Voda
Obec Červená Voda, Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda
Služby obce Červená Voda, s.r.o., Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda
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-

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3
ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň
GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrdovice
Česká spořitelna, IČO: 45244782, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Oprávněné požadavky a podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů byly příslušným
způsobem zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí.
Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.
Odůvodnění
Městský úřad Králíky jako příslušný vodoprávní úřad posoudil návrh oprávněného žadatele – spol.
RESORT BUKOVÁ HORA s.r.o., IČO 06984959, Mlýnický Dvůr 8, 561 61 Červená Voda , ze
dne 16.08.2018, o povolení ke stavbě vodního díla „Infrastruktura pro lokalitu RI-11, Červená Voda
– Mlýnický Dvůr“ (podle ustanovení § 15 vodního zákona).
Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu je dobře známa situace v zájmové lokalitě a protože
návrh žadatele obsahoval náležitosti a doklady, které jsou nutné pro rozhodnutí ve věci žádaného
povolení, upustil vodoprávní úřad od ústního jednání spojeného s místním šetřením a oznámením
– veřejnou vyhláškou (vydaným pod č.j.: MUKR/15316/2018/OŽP/GS, evid. č. 16153/2018 dne
19.09.2018) informoval účastníky řízení a dotčené orgány o zahájení vodoprávního řízení a o
právu vyjádřit v řízení své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy (viz ustanovení § 36
odst. 1,2 správního řádu), a to do 10-ti dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky.
K projednávané věci nebyly vzneseny žádné námitky. Dále upozornil vodoprávní úřad účastníky
řízení na možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí (viz ustanovení § 36 odst. 3 správního
řádu), a k tomuto úkonu stanovil termín od 22.10. do 26.10.2018. Nikdo z účastníků řízení tohoto
práva nevyužil.
Podklady pro vydání výroku:
- Souhlas obecního úřadu Červená Voda, OSSŽP, vydaný podle ustanovení § 15 odst. 2
stavebního zákona dne 19.10.2018 pod č.j.: OUCV/2553/2018/OSSZP/336, evid. č.:
3061/2018.
- Rozhodnutí o umístění stavby vydané Obecním úřadem Červená Voda, OSSŽP, jako
místně
příslušným
stavebním
úřadem,
dne
26.06.2018
pod
č.j.:
OUCV/1070/2018/OSSZP/328.3 (právní moci nabylo dne 31.07.2018).
- Stanovisko zařízení vydané spol. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, dne
04.07.2018 pod zn.: 5001739040 a ze dne 20.07.2018 pod zn.: 5001751514.
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací spol. CETIN a.s., Praha, vydané dne
21.06.2018 pod č.j.: 637163/18.
- Vyjádření k existenci energetického zařízení spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická
874/8, Děčín, vydané dne 29.06.2018 pod zn.: 1099017218.
- Vyjádření spol. Služby obce Červená Voda, s.r.o., vydané dne 13.09.2018 pod č.j.:
SV/02/2018.
- Vyjádření spol. Služby obce Červená Voda, s.r.o., vydané dne 13.09.2018 k napojení nové
kanalizace a odvádění splaškových odpadních vod na centrální obecní ČOV.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, se sídlem
v Pardubicích, vydané dne 02.10.2018 pod č.j.: KHSPA 16054/2018/HOK-UO.
- Sdělení spol. SKIPARK Červená Voda, s.r.o., o přesunu odpovědnosti za projekt
„Infrastruktura pro lokalitu RI-11, Červená Voda – Mlýnický Dvůr“ ze dne 28.08.2018.
- Závazné stanovisko HZS Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, vydané dne
24.07.2018 pod č.j.: HSPA-31-451/2018.
- Stanovisko KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICK0HO KRAJE, Územní odbor
Ústí nad Orlicí, vydané dne 13.července 2018 pod č.j.: KRPE-53977-1/ČJ-2018-171106.
- Souhlas Obce Červená Voda jako vlastníka nemovitosti s provedením stavby vydaný dne
10.04.2018 s přílohou situace stavby.
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-

Závazné stanovisko Městského úřadu Králíky, jako příslušného správního orgánu ochrany
ZPF, vydané dne 04.06.2018 pod č.j.: MUKR/8778/2018/OŽP/RM/2-20:
Výpis z katastru nemovitostí k datu 27.08.2018, list vlastnictví 1456.

Okruh účastníků vodoprávního řízení podle ust. § 27 odst. 2 a 3 správního řádu, v souladu s ust. §
112 odst.1 stavebního zákona, je následující:
- Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům a nebo
stavbám na nich, může být prováděním stavby přímo dotčeno, a dále osoby, které mají k
sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno (v souladu s ust. § 109 stavebního zákona se identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí): pozemkové parcely č.
115/6, 115/8, 115/9, 554/5, 230/9, 230/10, 230/11 a 115/3 (pozemky vedené ve ZE (129) a
(112) PP; pozemek vedený ve ZE (124) PK) v k.ú. Mlýnický Dvůr.
Správní poplatek vyměřený podle položky 18 bod 1 písm. h zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, v platném znění, ve výši 3000, - Kč byl uhrazen převodem na účet Města Králíky dne
25.09.2018.
Oprávněné požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů byly příslušným způsobem
zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí.
Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků řízení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat (viz ustanovení §§ 81 až 83 správního řádu) ve lhůtě 15 dnů
ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným u Městského
úřadu Králíky. Odvolání musí mít potřebné náležitosti (viz ustanovení § 37 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v
jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.
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.
Upozorňujeme stavebníka, že při realizaci stavby je povinen dodržet podmínky stanovené nejenom
v tomto rozhodnutí, ale rovněž podmínky dané rozhodnutím o umístění stavby, které vydal Obecní
úřad Červená Voda, OSSŽP, jako místně příslušný stavební úřad, dne 26.06.2018 pod č.j.:
OUCV/1070/2018/OSSZP/328.3 (právní moci nabylo dne 31.07.2018).

Bc. Galina Slavíková, v.r.
referentka odboru životního prostředí
Přílohy:
1x Ověřená projektová dokumentace a štítek „Stavba povolena“ (po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí obdrží žadatel)
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R o z d ě l o v n í k:
Na doručenku do vlastních rukou nebo do datové schránky obdrží tito účastníci
vodoprávního řízení:
-

RESORT BUKOVÁ HORA s.r.o., IČO 06984959, Mlýnický Dvůr 8, 561 61 Červená

Voda
-

Miková Marie, Bílá Voda 31, 561 69 Červená Voda
Obec Červená Voda, Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda
Služby obce Červená Voda, s.r.o., Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3
ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň
GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrdovice
Česká spořitelna, IČO: 45244782, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Veřejnou vyhláškou bude doručeno následujícím účastníkům vodoprávního řízení:
-

Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům a nebo
stavbám na nich, může být prováděním stavby přímo dotčeno, a dále osoby, které mají k
sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno (v souladu s ust. § 109 stavebního zákona se identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí): pozemkové parcely č.
115/6, 115/8, 115/9, 554/5, 230/9, 230/10, 230/11 a 115/3 (pozemky vedené ve ZE (129) a
(112) PP; pozemek vedený ve ZE (124) PK) v k.ú. Mlýnický Dvůr.

Na doručenku obdrží dotčené orgány:
-

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Územní pracoviště
Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí
HZS Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí
Obecní úřad Červená Voda, OSSŽP, Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda

Upozornění:
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce
Městského úřadu Králíky a Obecního úřadu Červená Voda, a to i
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctý den vyvěšení je dnem doručení.

Vyvěšeno dne: ………………

Sejmuto dne: …………………..

Zveřejněno dálkovým přístupem dne: ………………………………

………………………………………………………………………………
Razítko a podpis příslušného orgánu, kterým potvrzuje vyvěšení a sejmutí
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