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úznuNÍ RozHoDNUTÍ

Vyrokovó òóst:

Odbor stav. Íódu a ÚP Méstského uÌadu TÍinec, jako stavební uÍad pÌíslu5ny podle $ 13 odst. 1
písm.f/ zilkona é. 18312006 Sb., o územním plónovóní a stavebním iódu (stavební zókon), ve
znéní pozdéjSích pÍedpisù (dóle jen "stavební zékon"), v územním iízení posoudil podle $ 84 aZ
91 stavebního zhkona Lhdost o vydóní rozhodnutí o umístèní stavby nebo zaiízení (dóle jen

"rozhodnutí o umísténí stavby"), kterou dne 7 .5.2008 podal

Eva Foberovó, Divad elní 671,137 0l Òeskf TéSín,
Ing. Karel Fober, Divadelní 671,-737 01 Òeskf TèSín,
které zastupuje Milan Walach, Cernó 8,737 01 Ceskf TèSín

(dóle jen "úadatel"), ana zítkladè tohoto posouzení:

Vydóvó podle g 79 a 92 stavebního zfukona a $ 9 vyhlóSky ò. 50312006 Sb., o podrobnéjSí

úpravè územního iízeni,veÌejnopróvní smlouvy a územního opatiení

r o z h o d n u t í  o  u m í s t è n í  s t a v b Y

"rodinny dúm o I byt. jednotce, samostatnú garíù,ÒOV vòetné kanalizace, prodlouZení

plynovodu STL a vodovodu, sjezd, pÍíjezdovó komunikace vò.zpevnéné plochy' pÍípojka
vodovodní a elektro"

BankovnÍ spojení: Komeróní banka, a.s.
Expozitura Tiinec, ó.úótu: 16?1-781 10100

lC :00297313

OBECNí  ÚÈai :
R(: t l f  CE
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(dóle jen "stavba") na pozemku parc. ò. 43211,43814,43815,44213, 44215,442111,442113,
442 I I 4, p. p. k. 437, 444 I 2, 2l 13 I 3 v katastrólním izemí Ropice.

Druh a úòel umist'ované stavby:
- Rodinny dúm o 1 byt. jednotce, nepodsklepeny,bez obytného podkroví se stÌechou

valbovou o pùdorysnych rozmèrech 13,30 m x 14,90 m na pozemku parc.é. 442114 v k.ú.
Ropice. Zastavénàplocha domu bude 170,29 m2.

- Samostatnh garàL o pùdorysn;ich rozmèrech 5,60 x 10,50 m umísténaîapozemku parc.ò.
442114 v k.ú. Ropice o zastavèné plo5e 64,24 m2.

- Zpevnèné plochy a piíjezdovó komunikace o zastavèné plo5e I51,47 m2 umísténé na
pozemku parc.è. 442114 v k.ú. Ropice

- PÌípojka elektro v délce 50 m umístèna na pozemku parc.Ò. 442114 v k.ú. Ropice
- ProdlouZení vodovodního Íódu v délce 50 m umístèné na pozemcích parc.Ò. 43211,43814 a

43815 v k.ú. Ropice
- Vodovodní piípojka v délce 45 m umísténa na pozemku parc.ò. 442114 v k.ú. Ropice
- ProdlouLeníplynovodního iódu v délce 50 m umístèné na pozemcích parc.ò. .43211,43814 a

43815 v k.ú. Ropice
- Pllnovó pÍípojka pro rod. dùm v délce 47 m na pozemku parc.ò. 442114 v k.ú. Ropice
- ÒOV - GONAP 5P umístèna na pozemku parc.ò. 442114 vóetnè kanalizaóního potrubí v

délce 130 m vedoucí po pozemcích parc.ò.442114,442113,442111,44213,43211 a 44412
v k.ú. Ropice s vyústèním ve vodním toku.

- De$t'ov àkanalizace v délce cca 17 m bude svedena do ÓOV umísténé na pozemku parc.Ò.
442114 v k.ú. Ropice.

- Novf sjezd bude zaji5tèn zpozemkuparc.ò. 43211v k.ú. Ropice

il.

L

Stanoví podmínky pro umístèní stavby:

Stavba bude umísténa v souladu s grafickou pÌílohou rozhodnutí,kter6 obsahuje vykres

souòasného stavu území v méÈítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, poZadovan;im

umístèním stavby, s vyznaòenímvazeb a vlivù na okolí, zejména vzdóleností od hranic
pozemku a sousedních staveb.

Stavba rodinného domu bude nepodsklepena, s 1 nadzemním podlaZím,bez obytného
podkroví s valbovou stÌechou o pùdorysnych rozmérech 13,30 x 14,90 m. Hieben bude

orientovón rovnobéZné z novou místní komunikaci. Stavba bude obsahovat 1 bytovou
jednotku a garéù.

Odpadní vody budou svedeny do ÓOV na pozemku parc.ò. 442114 a nóslednè odpadním
potrubím soubéZnè s pozemkem 442111 ve vzdólenosti 1500 mm od hranice tohoto pozemku

do Sachty ó,.4 adóle ve vzdólenosti 12500 mm soubèZnè s komunikaci parc.ò.43211 do

Sachty é.3 adóle v chrónièce pod místní komunikaci parc.ò. 43211a dàle pozemkem parc.Ò.

44213 ve vzdólenosti 1 500 mm od hranice pozemku parc.ò. 44212 do Sachty è. 1 s vyústèním
do vodního toku. Odpadní potrubi od ÒOV bude vedeno po pozemcích parc.ò.442114,

442113,442111, 43211,44213 a 443 v k.ú. Ropice.

Zfusobovíní rod. domu vodou bude zajiSténo prodlouZením vodovodního Ìàdu vedoucího po

pozemcích parc.ó. 43211,43814 a43815 v k.ú. Ropice s napojením vodovodní piípojky na

pozemku parc.ò. 442114 v k.ú. Ropice dle souhlasu vlastníka vodovodního Íódu Obce

Ropice za podmínek stanovenych spoleònosti SmVaK, a.s. Ostrava.

Napojení na elektÍinu bude provedeno el. pÌípojkou na pozemku parc.ò. 442114 v k.ú. Ropice
v délce cca 50 m.
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6. De5t'ové vody budou svedeny do odpadního potrubí z ÒOV.

7. ProdlouZení plynovodního potrubí bude vedeno po pozemcích parc. ó.43211,43814 a43815

v k.ú. Ropice arLapozemku parc.ó. 442114 bude napojena plynovó pÍípojka pro rod. dùm.

8. Stavba bude vytópèna plynovym kotlem.

9. PÌíjezd k rod. domu bude zaji5tén z nové místní komunikace novym sjezdem.

10. Projektovó dokumentace pro stavební pov.olení piípojky vody bude odsouhlasena SmVaK a

bude zpracovóna dle podmínek uvedenych ve vyjódÌení ze dne 2.4.2008, òi.

9773N003173/2008/PR.

1 1. Budou dodrZeny podmínky uvedené ve stanovisku obce Ropice ze dne 17 .4.2008, é,i.

OR294l08lWA, kdy v dané óósti bude provedena novó místní komunikace, a proto pÌípojky

vodovodní, plynovodní akanalizaèní budou provedeny pÍed provedením této komunikace.

V pÍípadè provódéní po zhotovení nové komunikace budou piípojky inZenyrskych sítí

vedeny protlakem pod touto komunikaci.

12. Y projektové dokumentaci pro stavební povolení budou zapracovény podmínky Lesù CR,

s.p. Lesní spróvy Ostrava ze dne 18.4.2008.

13. Podmínky odboru ZpaZ MèU TÍinec ve vèci zîsahu do vyznamného krajinného prvku

souvisí s rcalizací stavby, a proto budou zapracoviny do stavebního povoleni - zhvazné

stanovisko VKP ze dne 30.4.2008, ói. 19048 12008 I ZP aZlKsl246.4.

14. Vzhledem k tomu, ie pozemky pro stavbu rod. domu i pÍípojek inZen;irskyc! sítí se

nachfuzejiv chrónénémizemipro zvlóStnízisahdo zemské kúry HRADISTE ke stavebnímu

povolení je nutné doloZit stanovisko Obvodního bóùského úÍadu v Ostravè a jeho vyjódÍení

bude zapracovóno do podmínek projektové dokumentace pro stavební povolení.

15. Na zékladévydaného zétvazneho stanoviska k odnètí zemédèlské pùdy ze zemédélského

pùdního fondu byl udèlen souhlas podle $ 9 o ochrané ZPF o trvalé odnètí zemèdèlské pùdy

ze ZPF pro vybudovóní ,,rodinného domu, zpevnèné-manipulaóní plochy, pÌíjezdové

komunikace" napozemcích parc.ò. 442114,442116 v druhu pozemku ornó pùda s celkovym

z1borcm386 m}v kat. izemiRopice. Udèlovan;f souhlas se vztahuje pouze na odnètí pùdy

pro vy5e uvedené úòely. Pokud dojde k odstoupení od z6méru, tento souhlas se na odnètí

zemédèlské pùdy k jiném úòelu nevztahuje a pùda nadóle zùstane zemèdélskou. Piípadné

zmétta skuteònosti, na které je vétzéntento souhlas vyZaduje zménu souhlasu podle $ l0

odst. 2 zflkonao ochranè ZPF. O takovou zmènu musí blit poLétditno u zdej5ího odboru

ZpaZMèU TÍinec. Podle ustanovení $ 21 odst. 2zétkona o ochranè ZPF, je souhlas

s odnètím podklad pro vydóní rozhodnutí podle zvlóStních pÍedpisù nebo územního souhlasu

nebo ohló$ení stavby. Platnost vydaného souhlasu s odnètím je totoùn| s platností tohoto

rozhodnutí. V souvislosti s tímto spróvním iizenimje nutno pÍíslu5nému uÍadu tento souhlas

pÍedloZit. Souhlas neÍeSí majetkopróvní, vlastnické ani nójemní vztahy k pozemkùm.

Souóóstí udèlovaného souhlasu jsou nósledující podmínky, které budou splnény na vlastní

nóklad Ladaiele:
- na zétkladè projektové dokumentace, a tohoto souhlasu bude pÌed zahí$ením staveb

provedeno vyQfóení zíborízemédèlské pùdy v terénu a musí byt zabezpeòeno, aby hranice

itaveni5tè pÍi stavební óinnosti nebyly svévolnè posunovóny do okolní pùdní drLby. - pied

zahfijením stavebních prací bude zvylyéenych ploch provedena skrjvka orniòní vrstvy o

mocnosti 0,20 m o celkové kubatuÍe 7l m3. Skrytó ornice z obou Òóstí pozemkú bude

uloZena v blízkosti stavby na pozemku parc.è. 442114 v kat. uzemi Ropice v hrubkové

figuÍe. PÍed ukonòením stavby bude rozprostÌena do úrovnè okolního terénu. Skrytou ornici
je nutno chrónit pied zcizením a dal5ím znehodnocením po dobur trvóní stavby. PÌed

ukonòením stavby bude pouZita k zrekultivovóní nezastavéné òósti dotòeného pozemku

stavbou rodinného domu.

16. Stavba ÒOVie vodním dílem aLildosto stavební povolení bude podóna po nabyí próvní

moci tohoto rozhodnutí na odbor ZpaZtvtCÚ tfinec. K Zódosti bude doloZena projektovó

- 3 -
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dokumentace zpracovóna projektantem s opróvnéním projektovat vodohospodéiské stavby,
kteró bude doplnénó osvèdòením o autorizaci projektanta a Zivnostenskym listem.
Projektovó dokumentace bude obsahovat hydrotechnické qfpoÒty, emisní limity s uvedením

,,p" a,,m" hodnot pro ukazatele BSK s, NL, CHSKc'. Investor si k projektové dokumentaci
zajistí vyjódiení spróvce toku - Zemèdélskou vodohospodóiskou spróvu, Libu5ina 8,
Ostrava. O vydóní povolení k naklódóní s vodami je moZno odbor ZpaZ MCÚ TÍinec
poíídat ihned nebo souòasnè s povolením-stavby vodního díla.

17. O vydóní stavebního povolení na stavbu prodlouZení vodovodního Íàdu je nutno poLídat
pÍíslu5ny vodopróvnilúÍad tj. MèU TÍinec, odbor Zivotního prostÍední a zemèdélství.
Projektovó dokumentace bude vypracovóna projektantem s autorizací pro vodohospodóÌské
stavby.

18. Staveni5té o zéboru 600 m'bude situovóno nap.p.ò. 4421T4 vk.ú. Ropice. Pro uskladnèní
stavebního materiólu budou na staveni5ti umístèny doÒasnè po dobu vystavby provizorní
stavební bouda a hygienické zaiízení.

19. Stavba rod. domu, garítùe a prodlouZení plynovodního iódu je moLné realizovat na zíkladé
pravomocného stavebního povoleni. Zildosti pÍedloZte na pÍedepsanych formulóÌích.

20. Stavbu sjezdu dle $ 104 odst. 2 písm. o) stavebniho zétkona je nutné ohlósit stavebnímu
úÍadu.. Vodovodní piípojka, plynovodní pÌípojka, elektro pÌípojka dle $ 103 odst. I písm. b/8
stavebního zirkona, zpevnèné plochy a piijezdové komunikace dle $ 103 odst. I písm. f/3
stavebního zétkona nepodléhají ani ohléSení ani stavebnímu povolení. ProdlouZení
vodovodního Íódu je vodním dílem a podléhó stavebnímu povolení., o které nutno poíildat
odbor ZPaZMéU TÌinec

21. Projektovó dokumentace bude pÌedloLena ve trojím vyhotovení a bude obsahovat nóleZitosti
dle vyhl.ò. 49912006 Sb. o dokumentaci staveb, písemny dokument kprok|zdní splnèní
poZada'rkù na energetickou nóroònost budov (dle zókona é. 406/2000 Sb., vyhl.ò. 29112001
Sb., ÒSN 73 0540-2) a stanovení celkové energetické spotÌeby stavby. Bude vypracovírna
opróvnénou osobou ($ 158 stavebního zil<ona).

Úóastníci iízeni na néi. se vztahuj e rozhodnutí spróvního orgónu:

Ing. Karel Fober, nar.29.4.1960, Divadelní611,737 0l Òesk;i'TèSín
Eva Foberova,nar. 14.5.1960, Divadelní 67I,737 01 Cesky TèSín

Odúvodnèní:

Dne 7.5.2008 podal ùadatel LídosI o vydóní rozhodnutí o umístèní stavby.

Stavební úÌad uròil úòastníky iízeni dle $ 85 odst. I a 2 stavebního zétkona. jsou jimr íadatele,
obec Ropice, vlastníci pozemku nebo stavby, na kterych mó byt zétmér uskuteènèn, osoby mqící
jiné vècné próvo k tomuto pozemku nebo stavbé, dóle osoby, jejichL vlastnické nebo jiné vècné
próvo k sousedním pozemkùm nebo stavbóm na nich mùZe byi'územním rozhodnutím pÌímo
dotòeno a dotòení spróvci inZenfrskych sítí.

V souladu s $ 87 stavebního zérkona stavební uiad oznétmiI zahé$eni územního iízení znàmym
úòastníkùm Íízení a dotèenym orgónúm. K projednóní Zódosti souòasné naÍídil veÍejné ústní
jednóní spojené sohledóním na místè na den 19.6.2008, o jehoZ vfsledku byl sepsón protokol.
V souladu s ustanovením $ 36 odst. 3 zétkona è. 500/2004 Sb. spróvní Íód, úòastníci Íízení byli
pouòení, Le mají moZnost pÌed vydóním rozhodnutí vyjódiit se kjeho podkladùm, popÌípadè
navrhnout jeho doplnèní. Této moZnosti nikdo z úÒastníkú Íízení nevyuZil.

Z hlediska územního plónu obce Ropice pozemky pro stavbu rod. domu a pÍípojek inZen;frsk;fch
sítí jsou zaÍazeny do zóny U-R, kde je pÌípustnó vystavba rodinnych domù na pozemcích
navazujících na místní komunikaci vòetnè pÌípojek inZenyrskych sítí.

- 4 -
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Navrhovanó stavba vyhovuje obecnym technickym poZadavkùm na vistavbu stanovenou
vyhlóSkou é,.50112006 Sb. o obecnlfch technickych poZadavcích na vyuLitíuzemí a vyhlóSkou ò.
137 I 1998 Sb. o obecnych technickych po1adavcích na vystavbu v platném znéní.

Umístèní stavby je v souladu se schvólenou územnè plónovací dokumentací. Umístèní stavby
vyhovuj e ob e cnym p oZ adavkú m na v TuLiv ítní izemí.

Rozhodnutí je podloZeno tèmito podklady:
- Kopie katastrólní mapy ze dne 13.2.2008
- Vypisy z katastru nemovitosti ze dne 19.5.2008
- Plnó moc pro p. V/alacha Milana ve véci zastupovónív iízení územního a stavebního

povolení ze dne 3.3.2008.
- Smlouva o budoucí smlouvè vedení kanahzace sepsóna mezi manLeli Karlem a Evou

Foberoqfmi, oba bytem Divadelní 671122, Ceskf TèSín a p. Kuczerovou Helenou, bytem
Ropice 17

- Smlouva o budoucí smlouvé vedení kanalizaóního potrubí sepsàna mezimanieli Karlem a
Evou Foberovymi, oba bytem Divadelní 671122, Òesky TèSín a p. Rostislavem Kokotkem,
bytem Ropice 127

- Smlouva o budoucí smlouvè vedení kanalizaéního potrubí sepsóna mezimaníeli Karlem a
Evou Foberovymi, oba byem Divadelní 67I122,Òesky TèSín a ing. Jarmilou Husarovou,
byem Hrabinskó 1393 129a, Òeskf TèSín

- Smlouva o budou smlouvé vedení kanalizaóního potrubí sepsóna mezimaníeli Karlem a
Evou Foberovymi, oba bytem Divadelní 671122, Òeskf TèSín a p. Kokotkem Romanem,
byem Jablunkovskó. 41 5, TÍinec.

- Vyj. Telefonica 02 Czech Repubiic, a.s. Ostrava ze dne 3.1,C.2007 , é j. 164257 07 1,IO\,/ 1000
- Vyj.SmVaK, a.s. Ostravazedne 18.10.2007,é,j.9773N0113521P12007/PR, ze dne

2.4.2008, ó j. 97 7 3 N 003 r7 3 12008/PR
- RWE Distribuòní sluZby, Brno ze dne 27.9.2007, ó.j. 512312007 a ze dne 1 1.3.2008, Ò.j.

1269 l15r
- ÓpZDistribuce, a.s. F.Místek ze dne 3.10.2007,é,.1014732911
- ÓEznet a.s. Ostrav a ze dne 30.10.2007 , ó j. 07l25ll
- Lesy ÓR, sp.p Lesní spróva Ostrava ze dne 18.4.2008
- VyjàdÍení odboru SRaUP trutèÚ Tfinec z hlediska územního plónu obce Ropice
- Zéxazné stanovisko k zósahu do vyznamného krajinného prvku vydané odborem ZpaZWCU

Tiinec ze dne 30.4.2008
- Zíxazné stanovisko-dotòení pozemku uròeného k plnéní funkcí lesa ze dne 13.5.2008, è.j.

223 42 I 2008 I zP aZ lHudl 22 | . t .3
- Zíxazné stanovisko k odnétí zemèdélské pùdy ze zemèdèlského pùdního fondu ze dne

3 1 .3.2008, ó j.' 1237 7 l2008l ZP aZlMol2}Ll
- Stanovisko odboru ZpaZ MéU Tiinec ze dne 31.3.2008, ò.i.

I I 9 6 6 I 20 0 I I zP aZ I S z,St,Mo,Hul 202. 1
- Souhlas Obce Ropice, jako vlastníka vodovodního iódu DN 50 s napojením na vodovod.
- Stanovisko obce Ropice k vedení vodovodní, plynovodní akanalizaèní píípojky pozemkem

parc.Ò. 442114 ze dne 17.4.2008, òj. OR294/08/WA
- Koordinované zîvazné stanovisko MéU TÌinec ze dne 8.4.2008
- Hodnocení radonového indexu pozemku-posudek ò. 37-08
- Geologické posouzení parcelv pro vsakovóní de5t'oqfch vod do podloZí pro stavbu rod.

domu v Ropici - posudek ò. 47
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Stavební úÍad rozhodl, jak je uvedeno ve viroku rozhodnutí, za povZití ustanovení próvních
piedpisù ve vyroku uvedenich.

Úòastníci iizeni - dal5í dotóené osoby:

Obec Ropice, vlastníci pozemkù nebo staveb dotóeni stavbou, osoby, které mají jinó vècné
próva k dotèenym pozemkùm, osoby, které mají vlastnické nebo jiné vècné próvo k sousedním
pozemkùm a stavbóm na nich a mohou byt rozhodnutím pÍímo dotòeni.

VypoÍódóní s nóvrhy a nómitkami úòastníkù:
- Úòastníci neuplatnili nóvrhy a nómitky.

Vyhodnocení pÍipomínek veÍejnosti :
- Nebyly podóny L6dné pÍipomínky veÌejnosti.

VypoÍódóní s vyjódieními úòastníkù k podkladùm rozhodnutí:
- Úòastníci se k podkladúm rozhodnutí nevyjódÍili.

Pouòení úòastníkú:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnú ode dne jeho doruòení k odboru územního
plínovóní a stavebního Íódu a pamótkové péóe Krajského uÌadu fuioravskoslezského kraje v
Ostravé podaním u zdej5ího spravního orgónu.

Odvolóní se podóvó s potÍebnym poótem stejnopisù tak, aby jeden stejnopis zùstal spróvnímu
orgónu a aby kaí:dy úóastník dostal jeden stejnopis. NepodóJi úéastník potÍebn;i poòet
stejnopisù, vyhotovíje spróvní orgón na nóklady úòastníka.

Odvolóním lze napadnout vyrokovou òóst rozhodnutí, jednotlivlf vlfrok nebo jeho vedlej5í
ustanovení. Odvolóní jen proti odùvodnèní rozhodnutí je nepÍípustné.

Stavební úÍad po próvní moci rozhodnutí pÌedó ovéÍenou dokumentaci Ladateh, piípadnè
obecnímu úÌadu, jehoi, územního obvodu se umístèní stavby tykó, není-li sóm stavebním
úÌadem, popÍípadè téZ speciólnímu stavebnímu uÍadu.

Rozhodnutí mà podle $93 odst. 1 stavebního zítkona platnost 2roky. Podmínky rozhodnutí o
umístèní stavby platí po dobu trvóní stavby éi zaiízeni, nedo5lo-li z povahy vèci k jejich

konzumaci.

Ing. Véra Pindurovó
vedoucí odboru SR a UP

,/--.1 q'
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Toto oznómení musí blit vyvèSeno po dobu 15 dnù na úÌední desce Mèstského úÌadu TÍinec,

ktery písemnost doruóui.. Éo stejnou dobu bude písemnost zveÍejnéna zpùsobem umoZiujícím

dólkovy pÌístup.

30, 6 ,lao* Sejmuto dne:
y'6, 9, t-oot-

VyvéSeno dne:

Razítko, podpis orgànu, kteqf powrzuje vyvéSení a sejmutí oznîmení na uÌední desce a souòasnè

zveÍejnèní zpùsobem umoZàující dólkovy pÍístup'

Poplatek:
Spróvní poplatek podle zékona ó. 63412004 Sb., o sprévních poplatcích poloZky 18 písm. a/ ve

vf5i 1000,- Kó byl zaplacendne23.6.2008'

ObdrÍí:
úòastníci iizenídle $ 85 odst. 1 stavebního zítkona(doruòeno do vlastních rukou)

i. Miil Walach, Òérnó 8,737 01 Òeskf Tésín, ktery zastupuje Eva Foberovó, Divadelní 671,

ly it Òeskf tÉsin, Ing. Karel Fober, Divadelní 671,737 01 Óeskf Tésín

3. Obec Ropice, 110,739 56 RoPice

úòastníci Íízenídle $ 85 odst. 2 stavebního zàkona(doruòeno veíejnou vyhlóskou)

5. Ing. Jarmila Husaiovà, Hrabinskó 1393,737 01 Óesky Tè5ín

6. Roman Kokotek, 739 56 RoPice 127
7. Rostislav Kokotek, Ropice 127,739 6l Ropice
8. Radomír Kokotek, Ropice 127,739 6l Ropice
9. Ing. Radomír Bardas, Ohrada 1871,755 0I Vsetín

10. P-eter Putnockli, Polní 1803, 737 0I Òeski TéSín
1 1. Helena Kuczerovó, Ropice 17 ,739 61 Ropice
12. Severomoravské vodovody akanaltzace Ostrava a.s., 28' iíina 1235,709 45 Ostrava

13. Telefónica02 czechRepublic, a.s., olsanskó 55, 130 34 Praha 3

14. RWE Distribuòní sluZby, Plynórensk6 499,657 02 Bmo

dotóené orgónY stótní sPróvY
15. Mèstsk] úiad TÍinei, odbor zPaz,Jablunkovskó 160, 739 6l TÍinec

1 6. Obecní úÌad Ropic e, 739 5 6 Ropice 1 10

PÌíloha: situace stavby v méiítku 1:500

Místo pro podací nÉlepky Odesílatel
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