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Výroková ìút:

0dbfK výs8avby ~é!K) úf8du v Unbolti.jako stavetMli úf8d pfís1uJný podle § 13 odst. 1 pism. f) a 8)
zákona È. 183/2006 Sb., o územnim plinovinf a stavebnim ~u (stavebnf úkon), ve m6ní pozd6jJích
pfedpÍlù (dále jen Mstavební zákoo"), v územnán ~f potOUdil podle § 84 až 91 staveblúik> úkooa
!ádost o vyd6ni romodnutf o um'st!nf stavby ne~ zatfunf (dále jen "ro7JIodnutf o umfst6ni stavby"),
kterou dne 24.9.2008 podala

štfpáaka Hhb'~ ur. 21.1.1963, V Pod.~ Lp. 311, 273 51 Bnlkov

(d68;. "18dIt8I").. 18 7'k1..Uc ~ ~-!Si:

L Vydári podle § 79 a 92 stavetMúho zákona a § 9 vybMy ~ 503/2006 Sb., o podrobn~j!í úpnv~
územnfbo øízeni, vefejnoJrivn' smlouvy a ~Oao ~

rozbod..ti o ..'Itl.' It8.by

(dáJejen -stavba") na pozemku parc. è. 25614,258/41,251/93, p. p. k. 25611 v katas1r'lnún územ'
BraIkov

II. VydAv' podle § 82.92 .9S stavebního zákona a § 12 vyhliAky È. 503/2006 Sb., o ~~jšf
úpravì územnfbo øízeN, vdejllOlrivn' 8D~ . ÚZtIDDfbo opatfenf

rozboda8ti o dfleaí pozelDku

p. p. k. 256/1 v katamilním územ' Bralkov pro stavbu

7 Mia8ýe~ dO8i

Druh a úèel umis•ované 588Vby:
- mlenf pozemku pro výstavbu 7 RD . komunikaci.

- Prod~f f8d6 vody. bna1~ plynu a nový rozvcxt NN a bbelu V.O.
- Vefejn6 ~ vodovcxtnfch a plynovodních pfipojek.
- Plynovodní a eIektro ~ky.
- Prodlout.enf mfstf komunikace v ul. Kmtk6 a napojení do ul. BudovateM.

Umíst&ú stavby na po~u:
- Mezi ul. Krátkou a ul. Buoovatel6. tak jak je DkreIleno na koordinaèní situaci. kterou vypracovala

Ing. Vklava Èermákovi.

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNt ROZHODNuTi

7 rodiaaýcla d086.



t.j. 16I3K1lNýJI

m. Staaovi podmfDky pro umfstfaf stavby:

I. Stavba tMJde um 'stbIa v souladu s grafickoo pfflohou ~ud. která obsIhuje výkres so.aSItétW>
stavu územ i v m6fftku I :500 se zakreslenim stavebnOto pozemku, pobdovaným umfst6nfm stavby,
s vymaèen'm vazeb a vliv6 na okol" 14méoa ~~ od Innie ~-~ a ~SedIKh s8aveb.

2. Pozemek p. p. k. 256/1 tMJde rozd6len na 7 ~6 a komunikaci s chodníkem dle ov6falé
koordinaèni situace v m~Pftku 1:500. C.. pozemku bude vyèlenìna na rozIfIeni komunikKe ul.
Budov.re16.

3. JednotJiv~ stavby rodiDných dom6 budou na pozemku umist6ny v prostoru vymezeném hranici pro
umistmf rodinného domu. Mla. ..A""" -- 1'DdI-t-J ~y bMe 10 ..

4. Procento zastav~i jednotlivých stavebn'ch pozemk6 bude èinit maximáln6 2Wo.

5. Rodinné domy jsou navrtcny sjednim nadzemnim podJdfm a s obytným podkrovkn. Rodinné dCMny
lze pod*jepit. Celková výle rodinného domu od upraveného tri1u tMJde mu. 10m.

6. Støecha bude Jedlová, valbová nebo polovalbového tvaru. Sm~r hlavnf)k') høebene se neurèuje. Sklon
stfechy bude 25-500 .

7. Rodinný dóm bude mil nejméai jedDO laráfové sda' na jeden byt. Garáže budou tvoøit jeden
stavební celek s rodinným domem nebo budou umist&1y na nezut~vW èásti pomnku. Na pozemku
rodinného domu bude zffzeno nejménì jedao parkovad .1Ito pro .-bet a.o.obil .Avltfv.iki.

8. OploceaJ rodinného domu smìrem do vefejné komunikKe tMJde výtky max. I,S m. souèásti oploceni
bude sktm JM'O elektromìr a JM'O plyn.

9. Mfstnf komualbce bude J{øky S m. Pro motorov' vozidla jsou urèeny dva jizdni pruhy o celkové
! ifce 6 m a ÙDOSIX)Iti m in . 80 kN. Pro ~ je navrtenjedDoltl ý ~ Ijfky 2 m.

10. Obec Bralkov provede v rámci výstavby propojeni ul. Kr6tké a ul. Budovatelù opravu stávající
komunikace na pozemku parc. è. 25614 v katastr6lni územi Bralkov (ul. Krátká).

II. Do nové komunikace bude prodloužen sn pIJ z trub PE DN SO napojený na stávajicf
piyoovodof f8d v ul. KrátkL K jednotlivým puceb budou vybudov6ay plyaori ~ ~
regulAIorem tlaku a pl)'TMi~, ~ ~ osazeny v pilftu na hranici pozemku.

12. ZAIObován' vodou bude rckno prodloužením stávajícího vodovodního radu v ul. Krátké, kde bude
vysazen stávajki hydrant 00 boku . tMIde provedeni napoj8ú nového vodovodního øadu z trub PE 90
v délce 98.11 m 5 propo;.fm ~ , ~ 1c*81ay U Dubu. Vodovod.' pHpojky k rodinným
domOm budou z polyetylenových trub PE 32-2,9 a budou dovedeny na pozemek stavebnika.
Ptfpojky budou zaslepeny. za bnn~i pozemku stoèeny ajejK:b poloha b.MIe viditeW om8ÈeDa.

13. Pro likvidaci odpednfch vod bude vybudovma nov' stoka JedaocH u.8lizaee z tnJb PVC 31 5-SNS
v délce 94.75 m se za~ do stjvajf Sloky z PVC trub DN 300 v lobli~ U Dubu. Na k8IaIiz8ÈIú
sloce jsou nevrtzny betonové revim' IM:bty J( .-~, pHpojky tMIdou k jednotlivým .-ce16m
provedeny z tnJb PVC DN 150 ve sklonu 2'10. Pøfpojky budou ukonèeny v plastových kanalizaènk:b
revizních _btácb ~au 31 S mm.

14. Projekt vodovodní a kanaliZ8ÈIú ~jky bude pfedloten stavebníkem ke scbv'len' provozovateli
t!cbto øadO . následn~ bude s t.jdOId o vy~i územnibo soubJasu Iiedlot.en na odbcx- výstavby MìÚ
UnhoI•. Ten s-k ~ ~-~ podkladu pro vydúi povoleni po s8avbu rodilHlB8o domu.

15. Deltovi; vody z komunikace budou do kanalizaèni stoky svedeny pxnoci del•ových vpusti.

16. Pro nové rodinné d<Mny bude prodJou'-IO ::-~-1~~í ..~:., .";ide8C NN O,.. kV od s8jvajicí
pfipojné sktinì SP na dom6 è.p. 197 v ul. Krátké. V prf~jkové skflni bude kabelov~ 2xA VKV
3xl20+70 mm2 nas~jkovmo a pmdlouteno k prvni .-cele ~ lokality. Zde ~ um'l86I8
ro:zpojovKf skfú\, ze které bude ~eden I x kabel AYKY3xl20+70 mm2, který smya0v6 napojí
parcely rodinných domO a bude propojen na _v~fcf rozvod oknIhu trafa U Dubu. Na hranicich
pozanka1 budou vybudovmy pfipojkOYé skfW a e~u...arové rozvad6èe. V eIektnMn~
rozvad6èi bude instalován hlavni jistiè.

17. Na kat.dém stavebnim pozemku urèeném pro stavbu rodinnébo domu bude proveden ndoaový

prtzb8.
t 8. Pøi realizaci zámìTuje nutné dodrt;ct podmfnky, kteréjsou stanoveny ve vyjádøeni:

- SCfed~~ YodAny. LI., m. 2812219 . - 21.112008
. Kapacita stávajiciho vodovodu je doI8Iteèni pro zAsobovmf pimou vodou projednávané stavby,

kanalizace je ~ú pro odlr-Hmvmi p.~y- s8aVby.
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C.j. l683,.1)9/Výst

. Privnf vztahy vlutnik6 navazujidch ù-6 ~ a ~iZ8I:e dle mona è. 274/200 I, § 8,
musf být vyfeIeny ~ f.ádostf o vyjjdPenf ke sl8vebnfmu povol_i, jelikož ovlivòuji technické
feIa1f stavby.. Vodohos~k' zaffzení v obci Bralkov je v p4IOb1osO P'Ovozovatele vodov0d4 a kanalizaci
P'O vefejnou ~ - IfM)IeeaoSIi Su~:~~é ~, LI., (SV, LI.):

. P'Ovoz vodovod KJadno, mim provozu Viclav KodeI, tel. 312812223, e-mail
VKIav .k<*l@svu.cz

. provoz k818Jizace KJadoo, mistr povozu p. V1adimfr Dr8l<"8o tel 312812542, e-mail
v1adim ir .msoun@svu.cz. Ke ~ d1ujeme ~fcí :

. Loblitaje zásobena ze zemnfbo vodojemu UnhoJ•:

- min. hlad i.. 444,50 m n.m.
- mu. hladina 449,00 m n.m.
- Zútavba se nachúf na kód cca 428 m n.m.

. ~v6ní dokumentKe ~lOIpOd6f1kého z8f=ù P'O vodoprivnf povolenf musf být

v souladu s dokumentem" Technický standard vodobolpodjflkýcb staveb", závazným
v JM"Isobnosti vlasaníka infnl8nlkUy, tj. Vodámy K).IJIO-M6Inik, LS., a provomvatele, tj.
Stfedoèeské vodámy, a.s. Dokument je k dispozici na ~L~ Dali spol«oolti - www .svas.cz
PoždIjeme, aby dci8.~~ byla ~- ~ I ~V6dÈenÏD o aumzaci JX'O
vodoholpodMské stavby.

. Prik~ dokument "VJoobeci-~ podmfnky - ke stavWm vodohospociáfskh zaHzenf pro

vefejnou potøebu vè. kolizi s dalJfmi stavbami", platný pti t6cbto _vb6ch, k1eré jsou oedOnoo
souèásti tohoto vyj6dfenf.

. Vodovodní a kanalizaèní pfipojky nejsou souèástí ~Iot.ené projektové dokumentace a IMIdou

reIeny samolC8tn6 v projektové dokumentaci pro jednodivé rodinné OOiDy. Bude pfedlotena
tCMIplltlrf l8oJek"y", ~~.. 'vodov'.-)d8-.kh a ~~~kc;-. .-,.-:IM'Jek.

. Dokumentace vodovodních a kanalizaènfch pøípojek musi být v souladu s dokumentem

.. Technický standard vOOohospodáfskýcb , závazn)m v pt\sobnosb vlastníka
infrastruktury, tj. Vodámy KI8dno-Mìlnik. LI., a provomvatele, tj. Stfedoèeské vodámy, a.s.
Dokument je k dispozici na 5tr6nkác:h nalf IfM)WIM:JIti - www .svu.cz

- Obec Bnlkov, m. 41 S/OS ze dne 7.10.2008. pfed zahijenfm výscavby rodinných 00iD6 bude P'Oved... mfltnf komunikace s definitivním
živièným povrchem a v§echny inženýnk' ,~.

- M8lilrit .&ta Kl8du - Oo.S, èj. ODaS/lO4/OItlIO ze dne 14.32008
. Pozemnf komunikKe a jejich vzájemDi ~~ musf být UVd8y v IOUIadu s ~hmlými CSN

(73 6110, 73 6102). Chodníky budou výlkov~ ~leny od vozovky a stavby oploceni nebo jiné
stavby nesm~jf snit.ovIt rolhJedové IXJII*Y.

èj. ODaSl807-I/OI/280 D dne 9.3.2009. DoJK'8va v klidu mulf být beZ» zb)'*u vyfeiena na POJ.8nkU RD (I + I). Pozemn f kom unikKe tMIde D8vrfBIa v ~ I {:SN 73 6110, 73 61 02. C~ IMMk>u od

motorové dopravy výlkov6 oddileny podle CSN.. Speciálním scavetMúm ..."8de6i JX'O ~~~~~ je M81i18r8l m6Ita KJ.too, ocIMJr ~ a
sluf;eb. Ro~ a obsah dokumentace P'O dopoavnf .vb)' je á8noveo vyitll46/2OO1 Sb.

- PoIide ÈelkéRep8W1ky-DIIa8d., è.j. ORKD-313-171CJ.2008..4)6. ft 193.2001. inŽenýrské sftJ budou vedeny v IOUJadu s § 36 výte cimv~ dkaI8 è. 13/1991 Sb.
. V dallím stupni ffzenf je v pffped6 nutn' piedlotit návrtt dopravnfho m8Èenf ke ltanovenf

piechodné(schéma znaèen' ve troj'm vytaoveaf) a mfJtDf 6InvY JX'OVODI na pozemnfch
komunikacích na PCR DI Kladno.. Vdkeré navrtIované poXe tMIdou v ~ I pfislulnými plDými CSN.

- Správa a 6drlbaliJak Klad_, ZD. 6722/08/200147 IS/2 I lNe ze dne 1.7.2008
. Se staVbou souhlasf za podmhaky, a nemade zualM>vMo do silnice a lilniènOtO pozemku v naJí

spdvì.
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C.j. 16I3.(8IVt-

- ~~t 8i8Ia KW- - OV, èj. V~ 914/08/411- V 15 ~ dne 12.3.2008
. V pHpad~ jakýchkoliv výkopovýcb IH'Kf je stav_. v souladu s ustanoVelÚm f 22, <NIst. 2,

zákona è. 20/1987 Sb. ut od doby ~ II8vby (X)Vinen omámit Mj z6m6r Archeologick8nu
ústav u AV C R Praha. Letenskj 4, 118 O I Praha I, a umoln it jem u nebo 0Iriv1l6né orpn iZ8Ci
provést .. ~ úzan f .~ lIdIeOioIický výzk1Dn.

-M8IiItnt m&ta KWu-OŽP, è.j. OŽPI2I62/01 Ko_dne 25.3.2001
. Navrhovaná stavba vodovodnfho f8du a splalkové kanaliZ8ce je stavbou vodnfho df.. ke bR je

zapotøebí stavební povolení podle § I 5 v_DM> zacma
- U_taký áehranný lbor Stfed~k6ho kraje, èj. HSKL-1214/KL-2008 ze dne 9.4.2008. Navržený patJmí bydram IMMIe spIfaov8t ~inky CSN 73 0173 .-o DIObovmf kJbIity vodou.
. Komunikace bude navržena na únosnost min. 80 kN nej-'~1i n'pnvy poMrnf techniky.

. Bude pfedloten datlí stupel'l projektové dokumentKe k projGJjJIf na HZS.

- Krajlká ~Ylie8ickj St:r~~~WM kraje. DI. I 010--2 1 S/2OOI/KJ/Kl8t ~ ckIC 113.2001
. Pøed kolaud~i bude na KHS ú.p. Kladno pledlofeno mfstolifle!n6 prohWenf zhotovi1ele stavby

o vlKJdnosti mlteriá16 pro rozvody pitné vody ve nystu VyhJ6iky MZ è. 40912005 Sb.
- ArcheolOlieký utav A V ÈR, Praha. èj. 2464/01 ze dne 18.3.2008 pot.aduje

. U~í zkbrannébo archeoqick6ho Yýz.k1DDu ~ provWnf 7aDnfch a výkopových P'Kf.

Tento výzkum podle zákona è. 20/1987 Sb. v platném mìnf bndf stavetMtík. V tomto smyslu je
tfeba v do.-efIlém ~u pled ~jm 7aDn1ch prKf uzavfft pfsemnou dohodu mezi
5tavebnfkcm a naJfm ústavem (smlouva. pffIJ8dH objedúvka na provedeni záchrann6h0
an:heologickébo výJJtumu).

. Pisemn~ omámeni konkrétního data zahájenf pracf ncjmén6 dva týdny pfed termfnem, aby bylo

motné tento výzkum zajistit.
. HláJcni náhodných 8'Cbeo~ckýcb MJez6. uèi~ v .-6~U stavby naJemu ús88w.

. ~~ v-., 1.p-.2001/16378/342-Ka.'" 12.3.2001
. Veškerá likvidace vod musí být prov~ v souladu s pot.adavky ustanovenf § 16, § 31, § 32

odst. 2 a 3, § 3S odst. 2 a § 38 z.jkona è. 2S4/O1 Sb. O vodách a o zmìnì nìkterých zákond (vodni
zákon), ve ~i po~ ~pisl1. ust8MJ\IIeIÚ III a 19.. è. 274/01 Sb. O vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a o Dn6D1 nikterých Dkon6 (ákon o vodovodech a
kanaI~ich). ve ~í podjJích ~is4 a N8"-ú vljdy è. 61103 Sb., o IJklZ8eUcb a
hodnotách pffpustného stupn~ znoèilt!nf povrd.ových a odp8dnfch vod, nálefitostecb povoleni
k vypouit!ní odl.clnfcb vod do vod fM)Y1dIovýc.b a do ~izacf a o c~ivýcb ob~~

- ~Ie budou respektovAna zafizenj v majecku nff.e uvedených a budou dodrf;eny podmfnky stanovea6
v tkMo vyjWJfenlch:. CEl Distribuce, 8.5., m. K-I O 16800600 ze dne 27.3.2008

. RWE Disan"buèDÍ siuf.by, I.r.o.. m. 1563/01/172 m dne 16.5.2001

. Telefóna 02 Czech RqMIbIk. LI.. èj. 16II&IO&ICSClMOO m dIIe 11.2.2~

Úèastnfci tfzenf .. nìž se vzl8buje ro7JK)dnulf 1lrivn0K. orPJu:

~t~ka Hfebfková. Dar. 21.1.1963. V PodJfskKb è.p. 311. 273 51

Od bod nfnf:

Dne 24.9.2008 podal ~I ~ o v)'dánf ~:-~ o um~ "vby.

Protof.e žádost rw,yla 6pin6 . neby' doIoI-. ~i ~~ . ~i*y ~~ými ~ jej{ ~
posouzenf. byl bdltel dne 30.10.2008 vyzv6n k dopln6nf fádoIti . Hmlf bylo preroleno. Ž6d0st byla
doplMna dne 23 .12.2008.

..4
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Stav.f ~ omámil ~( (L~OIO ~( nmýIn 6èastlúk6m ffzeIú a ~m cw&áD6m.
K pojedn6lú tjdosIi ~~ natfdil vefejné úI8n( jednáú IPOPIé I oh~ na mfJ8f na den
3.3.2009, o jeho! výsledku byl sepsán protokol. Pti tomto jednjnf byla na DkladJ poŽ8davk6 obce
Bralkov ~... ÚJftva projektové 00k18D~ kde byla povedena ckoIx-' DDìDa ve vedeni
dIOOftlkt v 9(M1l8du s vyj6claúm MagimMu ma.. KI.tnI, co! bylo doloteno novým vyjáclenfm. ~
pak rozJffenf ul. Budovatel6, aby byla zachov6na Ifta uliènfbo prostoru.

Umfstilú 18avby je v souladu R Ic:bv!.-~ ~~ p.-v.:. ck*~. Umis86laf stavby vybo"iUje
obecným pot.Id8vk1hn na využfv6nf území.

Stanoviska sd6lili:
- S1fedoèe8;' vod6my, LI., DI. 2812219. dne 21.11.2008
- Smlouva o vújemM spoluprjci pf. Hflblkm. obce 8r8Ikov ze dne 16.12.2008

- Obec BnIkov, Dl. 4 I S/O8 ze dne 7.1 0.2008
- Magisril mesta Kladna - OD8S, è.j. ODlS/8O4lOIfl80 . dne 14.3.2008

- OD8S ,è.j. OD8SllO7-11O8/21O . - 9.32009
- Policie Èeské Republiky-DI KIadoo, èj. ORKD-313-870-2OOI-O6 ze dne 19.3.2008
- Správa a údrt.ba silnic Kladno, DI. 6722/08/20014715121 lNe ze dne 1.7.2008
- Maaislrát m~ KIadna - OV. èj. V;" 914/M/411-V/5 . - 12.32008
- Magisril m6sta KJadna - OŽP. m. S/S4I55~Zem.20 1.1. ze dne 20.8.2008
- Magistrát m~ Kladoa - OU, èj. oŽP1216~ Ko ze dDe 2S.3.2008
- Magisrit m~ Kladna - OŽP. m. OU12162/O1-Zan.201 ze dne 20.3.2008
- Magistrát m~sta K1adna - ažp. m. aŽP121621O8-246IV ej a dne 19.3.2008

- Vojenská ubytovKf a stavetM1( Slriva Praha, è.j. 1 6460ÚP12008-7 I 03/41 ze dne 14.5.2008
- Hasièský záchranný sho' Stfedoèeského ~ èj. HSKL-1284/KL-2008 ze dne 9.4.2008
- Kraj*' ~~.3kt -..iO8 ~ . ::-~ ~~ DI. 1"21~ UK.- ze dne 18.3.2a
- Archeologický ústav A V tR, Praha, èj. 2464108 u dne 18.3.2008
- Povod( Vltavy s.p..2008/16378/342-Ka ze dne 12.3.2008
- tEZ Distn~ 8.$.. m. K-I0161OO6OO. - 27.3.2a
- R WE Distribuèní sl~. s.r .0., ZJI. 1563/01/172 ze dne 16.5.2008
- Telefónica 02 C~ RqMibIic, 8.s., èj. 16ll&lOl/CSC/MOO m dae 112.2fX1J

Stavebn' úøad zajisti) vzájemný soulad pfeciJoÏI1ých záv8D1ých stanovisek dotèených orgáni1
vyt.adovaných zv)áJtnimj liecfpisy. Dhmulje 00 ~ínek ro7JKJdnuti.

Stavebnf úfad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku romodnutf, za použiti ustanoveni právnfch pfedpisù ve
výroku uvedených.

Ó6lStnki flzenf - dali' ~ o.)by:
Obec Bralkov. HZS Sti. qe, KHS Sti. kraje, MMK - OŽP. MMK - 00.8, MMK - OV

Vypof6djni s n'vrhy a n6mitkarni ÚÈ85*'ikG:
- Ú&s8nicl neuplatnili MvriIy. n6mitky.

Vyhodnocení pfipomínek vcrejnosti:- Vefejnost ncuplabùla pfi~iDky

Vypof6ciMf s vyjídfenfmi úèastnfk6 k podkl8d6m rozhodnuti:
. Ú~ki . k podkjad6m ~uti nevyjíclili.

&,
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PHle.' 6f8118'~ :

Proti tomuto rozhodnutí ~ lze odvolit do I S dna ode dne jeho ozn!meni ke Krajskému úfadu
Stfedoè~.-kébo kraje podáfm u zdejlJbo llrivniho ~.
CMvolini ~ podáv' s potfebným poètan 8jnopid tak. aby jeden stejnopis mstaI slrivnúnu OI1MU 8
aby kaf.dý úèastník dostal jeden stejnopil. Nepodá-li úè8ltDfk potfebilý poèet stejnopis4, vyhotoví je
slrivnf tW'JáD na nikl8dy úèaslnh

OdvotMim lze napadnout výrokovou ~ rozhodnuti, jednotlivý výrok nebo jeho vedleji i ustanoveni.
Odvoláni jen proti od6vod.-f roztMJdnud je oeIiflMJstD6.

Stavebni 6fad 1M> právni moci ~nutf Iied' ov~~~ dokumentaci f.adateli, pfípeciM obecn(mu
útadu, jehož územnfbo obvodu se umist6nf stavby týkj, nenf-li úm stavebnfm úfadem. popffp1d6 též
spec~u stav.-mu ófÙI.

Rozhodnutf m' podle § 93 odst. I stavebnfho Dkona platnost 2 roky. Podmínky romodnuti o umist6nf
stavby plati po dobu trvu( stavby èi ~ nedoI~li z povahy vki k jejich konzumaci.

Toto oza.meD' musí být vyvHe80 po dobu IS d.6.

V xx_- dne J..{ !ff.J" Se,
dne:YV_IU : """'i""""~"""-;"'" ~muto .

I ,'1. Ira.
"f,'r, IRazitko, podpis . i . sejmuti omámelÚ.

Poplatek:
Správn' poplatek podle dkona È. 63412004 Sb.~ o spivn6ch poplatcjcb poiofky 18 pfJm. a) ve výti 1000
Kè, poIo2;ky 18 pilin. b) ve YýIi SOO Kè, celkem 1500 Kè byl zap~ dne 24.9.2008.

Obdrli:
úèasIIIfci (dodejky)
~t!p6nka Hfebfkov6, V PodlfsUch è.p. 318, 273 S I Bralkov
2x Obec Bralkov, ~etlká 11, 273 S 1 Br8Ikov . tidoId o ~f a sejmutí vyh~

&6

~ ~~:~:~~~ , ~ ~ - ~
.'~'/

.// R8d8: p~
referent odboru výltavby

~ ~ -..
Sejmuto dDe: 't'Nj,:;fl\J)J3R~I\OV

2 7 '~(•
ok~ K/ac/no

utfomj ú.


