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O D B O R  Ž I V O T N Í H O  P R O S T Ř E D Í

R O Z H O D N U T Í  V E Ř E J N O U  V Y H L Á Š K O U

Povolení stavby vodního díla

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) jako věcně příslušný 
vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen 
vodního zákona), jako věcně příslušný speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavebního zákona) a jako místně příslušný správní 
orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního 
řádu) v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona po provedeném správním řízení dle správního 
řádu společnosti Vodovody a kanalizace, a.s., IČO 48173002, sídlo Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod 
(dále jen žadateli)

p o v o l u j e

podle § 15 odst.1 vodního zákona v souladu s § 115 stavebního zákona stavbu vodního díla

„Vodovod Kyjov“ 

na pozemcích p. č. 598/4, 376/28, 376/18, 374/2, 608/2, 598/3, 595/5, 595/3, 595/2, 598/1, 484/2, 
612/10, 37, 608/1, 112, 599/1 a 589, všechny v k.ú. Kyjov u Havlíčkova Brodu.

Účel stavby: zásobování obyvatel pitnou vodou.
Číslo hydrogeologického rajonu: 6520.
Číslo útvaru podzemních vod: 65200.
Číslo hydrologického pořadí 1-09-01-0420-0-00.
Určení polohy stavby vodního díla v souřadnicovém systému XY: 
X 1104677, Y 663434, X 1104452, Y 663658.

Popis stavby vodovodu:
- Vodovodní řad 1-4, napojení na plánovaný přivaděč PE 160 pro městys Česká Bělá v betonové 

šachtě 2400x1400 mm, v šachtě umístěno šoupě, vodoměr, regulátor tlaku a UV zářič, materiál 
PE 100 RC SDR 11 d 90/8,2 (od napojení na přivaděč), délka 3 m, materiál PE 100 RC, SDR 17 
d 90/5,4 (pokračování vodovodního řadu z armaturní šachty), délka 287,8 m,

- Vodovodní řad 4-7, napojení na řad 1-4, souběh se stávajícím plynovodem, materiál PE 100 RC 
SDR 17 d 90/5,4, zakončení – podzemní hydrant kalník, délka 172,4 m,

- Vodovodní řad 2-3, napojení na řad 1-4, souběh se stávající kanalizací a spojovým kabelem, 
přechod trasy přes silnici III/01837, materiál PE 100 RC SDR 17 d 90/5,4, zakončení - podzemní 
hydrant vzdušník, délka 211,1 m,

- Vodovodní řad 4-5, napojení na řad 1-4, souběh s navrženým přivaděčem PE 160 pro městys 
Česká Bělá, tento řad je pro zásobování plánované nové výstavby RD, materiál PE 100 RC SDR 
17 d 90/5,4, zakončení - podzemní hydrant vzdušník, délka 142,9 m,
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- Vodovodní řad 6-13, napojení na řad 4-7, souběh se stávajícím plynovodem a spojovým 
kabelem, přechod trasy přes silnici III/01837 a zatrubněný potok IDVT 10262629, materiál PE 
100 RC SDR 17 d 90/5,4, zakončení – podzemní hydrant vzdušník, délka 457,6 m,

- Vodovodní řad 8-9, napojení na řad 6-13, materiál PE 100 RC SDR 17 d 90/5,4, zakončení -
podzemní hydrant vzdušník, délka 29,3 m,

- Vodovodní řad 10-11, napojení na řad 6-13, souběh se stávající kanalizací, materiál PE 100 RC 
SDR 17 d 90/5,4, zakončení - hydrant vzdušník, délka 24,4 m,

- Vodovodní řad 12-14, napojení na řad 6-13, materiál PE 100 RC SDR 17 d 90/5,4, zakončení - 
hydrant vzdušník, délka 36,0 m,

- Celková délka vodovodních řadů je 1361,5 m,
- Výkop pro uložení potrubí s kolmými stěnami v šíři 800 mm do hloubky podélného profilu, rýha 

jištěna příložným pažením, po celé délce potrubí uložen signalizační izolovaný drát CY 6 mm2. 
Součástí stavby není napojení na rozvodnou síť NN.

Povolení se vydává za předpokladu splnění následujících podmínek stanovených dle § 15 odst. 3 
vodního zákona, § 115 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 506/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu: 

1. Stavba bude provedena a umístěna podle schválené projektové dokumentace, kterou 
vypracoval Ing. Miroslav Maša v listopadu 2016, ČKAIT 0700102, ověřené ve vodoprávním řízení, 
opatřené razítkem a číslem jednacím tohoto rozhodnutí a v souladu s územním rozhodnutím, 
které vydal stavební úřad Havlíčkův Brod pod č.j:MHB_ST/1228/2016/Ve dne 9.12.2016 a které 
nabylo právní moci dne 13.1.2017. 

2. Jen ve výjimečných a odůvodněných případech bude povolena drobná změna schválené 
projektové dokumentace. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 
vodoprávního úřadu.

3. Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou firmou a bude dokončena do 31.12.2019. 
Kontrolní prohlídky budou provedeny po provedení pokládky potrubí a po kompletním 
dokončení stavby, termín prohlídek bude odboru ŽP oznámen v dostatečném předstihu.

4. Před zahájením zemních prací budou vytyčena všechna podzemní vedení a zařízení a bude 
dbáno pokynů jednotlivých správců pro jejich ochranu, při souběhu a křížení s ostatními 
inženýrskými sítěmi budou dodrženy normové odstupové vzdálenosti od nového vodovodního 
řadu.

5. Pozemky narušené stavbou budou upraveny takovým způsobem, aby vyhovovaly původnímu 
způsobu užívání.

6. Budou splněny podmínky:
- závazného stanoviska odboru ŽP jako příslušného orgánu ochrany přírody ze dne 3.10.2016 

č.j. MHB_OŽP/1963/2016/Be-3 – veškeré dřeviny v blízkosti stavby (zejm. v místě střetu s alejí 
ke Sv. Anně v Pohledu) budou ochráněny před poškozením dle normy ČSN 83 9061 - Technologie 
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích (zejm. článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana 
kořenové zóny při navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo 
stavebních jam), při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění povrchových ani 
podzemních vod ropnými ani jinými látkami škodlivými životnímu prostředí a ani materiálem ze 
stavební činnosti, zejm. výkopovou zeminou, tento materiál nebude na břehy rybníků, pozemky 
dotčené stavbou (zejména břehy rybníka na pozemku p.č. 374/1 v k.ú. Kyjov u Havlíčkova 
Brodu) budou uvedeny do původního stavu,

- vyjádření Městského úřadu Havlíčkův Brod odboru životního prostředí jako  příslušného orgánu 
ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 12.8.2016  č.j. MHB_OŽP/1854/2016/RA - vstup 
na pozemky, které jsou součástí ZPF, musí být v dostatečném časovém předstihu projednán se 
všemi vlastníky (nájemci) dotčených pozemků, aby mohla být včas učiněna opatření k 
zabránění vzniku škod na zemědělských kulturách, toto vyjádření investora neopravňuje ke 
vstupu na pozemky, investor dodrží šíři pracovního pruhu max. 5 m, ornice bude skrývána 
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pouze nad vlastní rýhou pokládaného potrubí v šíři pruhu 2 m, svrchní kulturní vrstva půdy bude 
skryta v šíři pruhu 1 m, kde bude odkládána výkopová zemina, svrchní kulturní vrstva půdy 
bude uložena na ornici tak, aby nedocházelo k mísení svrchní kulturní vrstvy půdy s výkopovou 
zeminou, ornice bude sejmuta do hloubky 0,2 m, po ukončení prací budou pozemky uvedeny do 
původního stavu, práce budou prováděny na pozemcích především v době vegetačního klidu, 
provádět stavební práce je třeba tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co 
nejmenším škodám, budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných 
látek, poškozujících ZPF a vegetační kryt,  investor je povinen na vlastní náklad učinit taková 
opatření, aby výstavbou trasy nebylo znemožněno řádné obhospodařování dotčených pozemků, 
včetně těch, u kterých dojde k narušení melioračních zařízení,

- závazného stanoviska Městského úřadu Havlíčkův Brod odboru životního prostředí jako  
příslušného orgánu státní správy na úseku lesního hospodářství č.j.MHB_OŽP/1700/2016/SB ze 
dne 10.8.2016 – navrhovanou stavbou nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkci 
lesa (dále jen PUPFL), bude respektováno umístění stavby do katastrální mapy dle 
předložených situačních výkresů, vstup na pozemky, které jsou součástí PUPFL, musí být 
v dostatečném časovém předstihu projednán se všemi vlastníky (nájemci) dotčených pozemků, 
aby mohla být včas učiněna opatření k zabránění vzniku škod na lesních pozemcích, sousední 
PUPFL nebudou sloužit k ukládání deponií a stavebního materiálu a v souvislosti s pracemi 
nedojde k poškození kořenových systémů, náběhů a kmenů lesních dřevin, při vlastní realizaci 
nedojde k úniku provozních kapalin a látek poškozujících les a životní prostředí, 

- Povodí Vltavy, státní podnik jako správce povodí a správce bezejmenného toku IDVT 10262629 
ze dne 16.8.2016, č.j.43772/2016-243-Hl – stavební činností nebude ohrožena jakost 
povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami, na stavbě budou zajištěny sanační 
prostředky pro likvidaci případné havárie, křížení a souběhy sítí s korytem vodního toku musí 
být provedeny v souladu s platnou legislativou včetně dodržení ČSN 752130 – Křížení a souběhy 
vodních toků s dráhami pozemními komunikacemi a vedeními, vedení vodovodního řadu nesmí 
zasahovat do průtočného profilu vodního toku, při podcházení zatrubnění vodního toku bude 
krytí od dna zatrubnění 120 cm, křížení bude provedeno kolmo na zatrubněný vodní tok, 
započetí prací bude oznámeno Povodí Vltavy, státní podnik, po dokončení stavby bude Povodí 
Vltavy, státní podnik dodáno skutečné provedení stavby v místě křížení vodního toku, křížení 
zatrubnění bude projednáno s vlastníkem úpravy vodního toku,

- GridServices, s.r.o. ze dne 1. 11. 2016  č.j.5001398846 - při realizaci stavby bude respektována 
ČSN 736005 a budou dodrženy podmínky stanovené pro realizaci stavby a pro provádění 
stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, před provedením zásypu výkopu 
v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek 
stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, o provedené 
kontrole bude sepsán s GridServices protokol,

- souhlasu společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 16.11.2016  č.j.1090067797 a vyjádření ČEZ 
Distribuce a.s. ze dne 18.11.2016 č.j.1090067472 - žadatel dodrží podmínky uvedené v 
souhlasu, vyjádření a dodrží podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech 
podzemních a nadzemních vedení a další podmínky, které jsou v souhlasu a vyjádření uvedené, 
ke kolaudaci doloží žadatel zápis o provedené kontrole dodržení stanovených podmínek, 

- vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 12.10.2016  č.j.730450/16 – žadatel 
dodrží podmínky tohoto vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK, ke kolaudaci doloží 
žadatel zápis o provedené kontrole dodržení stanovených podmínek, 

- společnosti NET4GAS, s.r.o. ze dne 24.10.2016 č.j.8382/16/OVP/Z – žadatel dodrží podmínky 
ve výše uvedeném vyjádření, minimálně 7 dní před zahájením stavby požádá žadatel NET4GAS, 
s.r.o. o stanovení podmínek v ochranném pásmu, ke kolaudaci doloží žadatel zápis o provedené 
kontrole dodržení stanovených podmínek,

- souhlasu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace ze dne 24.8.2016 – 
pokládka vodovodu bude provedena dle schválené projektové dokumentace příčným 
přechodem silnic podvrtem, zásyp rýhy v silničních pozemcích musí odpovídat příslušným ČSN a 
TP 146 (hutnění, nanamrzavý materiál, zkouška zrnitosti a zhutnitelnosti, vedení bude uloženo 
s min. krytím 1,2 m, stavební práce požadujeme provést v období duben – říjen, po skončení 
prací požadujeme zaměření skutečného stavu položeného vedení a sítí, žadatel požádá 20 dní 
před zahájením stavebních prací v silničním tělese silnice Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor 
dopravy o rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silnice na provádění stavebních prací.

http://www.muhb.cz/
http://www.muhb.cz/


Městský úřad Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod 2, 569 497 111, http://www.muhb.cz
Strana 4                                2017-12-12           Naše značka MHB_OZP/2164/2017/Ha 

- Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, územního pracoviště Havlíčkův Brod ze dne 
10.11.2016 č.j.KHSV/23866/2015/HB/HOK/Bez – před uvedením stavby do trvalého provozu 
předloží investor  výluhové testy, doklady na materiály a výrobky přicházející do styku s pitnou 
vodou a krácený laboratorní rozbor u nejbižšího místa napojení,

- závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územního odboru 
Havlíčkův Brod ze dne 31.10.2016 č.j.HSJI-5947-2/HB-2016, ev.č.HB-650/2-2016 – při realizaci 
stavby budou splněny veškeré požadavky vyplývající z požárně bezpečnostního řešení 
opatřeného razítkem hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územního odboru Havlíčkův 
Brod, k případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci stavby je třeba si vyžádat 
nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

7. Žadatel je povinen odboru ŽP oznámit dokončení stavby vodního díla za účelem provedení 
kontrolní prohlídky stavby.

8. Při výstavbě budou přijata organizační a technická opatření k ochraně povrchových a 
podzemních vod před kontaminací závadnými látkami.  

9. Před úplným dokončením stavby podá žadatel návrh na vydání kolaudačního souhlasu, který 
bude obsahovat náležitosti podle vyhlášek č. 503/2006 Sb., a 432/2001 Sb., a to zejména:
projektovou dokumentaci ověřenou vodoprávním úřadem ve stavebním řízení, výkresy 
s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby, doklady o výsledcích 
předepsaných zkoušek způsobilosti provozních zařízení k plynulému bezpečnému provozu, 
výluhové testy, doklady na materiály a výrobky přicházející do styku s pitnou vodou, krácené 
laboratorní rozbory a stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, zápis o předání 
a převzetí stavby pokud bude sepsán, zaměření skutečného provedení stavby v kopii katastrální 
mapy včetně polohopisných souřadnic X, Y, kladečské schéma opravené dle skutečného 
provedení s vyznačenými body výškopisu a další doklady stanovené v podmínkách stavebního 
povolení.

Námitky účastníků: nebyly vzneseny

Účastník řízení (podle ust. § 27 odst.1 správního řádu):
Vodovody a kanalizace, a.s., IČO 48173002, sídlo Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

Odůvodnění

Odbor ŽP dne obdržel dne 11.8.2017 od žadatele žádost o povolení stavby vodního díla „Vodovod 
Kyjov“. Dne 13.9.2017 odbor ŽP oznámil zahájení řízení veřejnou vyhláškou všem známým účastníkům 
řízení a dotčeným orgánům a stanovil lhůtu k podání námitek a připomínek. Ve stanovené lhůtě nebyly 
uplatněny žádné připomínky ani námitky. Odbor ŽP prozkoumal podklady pro rozhodnutí a shledal, že 
k žádosti byly doloženy požadované náležitosti, přílohy a doklady, které jsou směrodatné pro 
posouzení žádaného rozhodnutí z hlediska vodních poměrů, obecných zájmů a jiných práv a že lze 
předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek 
nedosažení dobrého stavu. K ochraně zájmů vodního hospodářství, zájmů účastníků řízení a dotčených 
orgánů byly stanoveny podmínky. Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je výše uvedeno. 

Upozornění:
 Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude 

stavba zahájena.
 Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 115 odst. 4 

stavebního zákona).
 Výše uvedenou stavbu lze užívat podle § 119 stavebního zákona na základě kolaudačního 

souhlasu, který vydává odbor ŽP.

Správní poplatek dle pol. 17 písmeno h) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 3000 Kč 
byl zaplacen  dne 11.12.2017, VS 9300014288.
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P o u č e n í  ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81, § 82 a § 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho 
doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, prostřednictvím zdejšího 
odboru ŽP. 
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů.
                                                                        

Stanislav Hausvater
                                                                                                               referent odboru 

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 109 písmeno a) a § 113 odstavec 3) stavebního zákona (doručení do vlastních 
rukou): 
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův Brod – IDDS z9egxzy
Obec Kyjov, Kyjov 17, 580 01 Havlíčkův Brod – IDDS g96bv6t

Účastníci řízení dle 109 písmeno c), d) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou):
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava – IDDS ksab3eu
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 – IDDS gg4t8hf 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – IDDS v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3  Žižkov – IDDS qa7425t
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava – IDDS 3qdnp8g
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – IDDS jnnyjs6
NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - IDDS 8ecyjt9

Další účastníci řízení dle § 109 písmeno e), f) identifikovaní dle § 112 stavebního zákona označením 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: 
pozemky p.č. 598/3, 22/1, 22/2, 23, 26/2, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 375/1, 375/2, 458, 460/3, 464/1, 
595/3, 595/5, 598/14, 598/17, 598/18, 598/19, 601/2, 608/2, 595/3, 459/2, 460/3, 460/4, 460/5, 
464/2, 479/1, 479/2, 482/4, 482/35, 595/1, 595/2, 598/3, 811, 608/2, 21/4, 21/6, 371, 373/1, 
374/1, 374/2, 375/1, 375/2, 376/28, 598/4, 598/5, 598/6, 598/7, 598/16, 598/4, 654, 374/2, 376/19, 
376/28, 376/30, 377/3, 377/4, 444/2, 444/3, 447/1, 448, 455, 457, 482/12, 482/19, 482/31, 598/7, 
598/15, 598/20, 608/2, 376/18, 373/1, 374/1, 374/2, 376/19, 376/25, 376/28, 376/30, 374/2, 374/1, 
376/18, 376/28, 598/4, 608/2, 484/2, 467, 468/1, 468/2, 468/2, 484/1, 485, 598/1, 599/1, 33/3, 
33/4, 33/5, 34, 40/2, 41/4, 589, 599/2, 612/10, 2, 3/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6, 12, 16, 17/3, 17/4, 19/1, 
33/2, 37, 39/2, 94/3, 94/4, 112, 595/5, 599/1, 599/2, 607/1, 607/3, 608/1, 612/2, 612/3, 612/4, 
612/5, 612/6, 612/7, 612/8, 612/9, 612/14, 612/15, 612/16, 612/17, 612/18, 612/20, 612/21, 
612/22, 612/23, 612/24, 612/25, 612/26, 612/27, 612/28, 612/29, 612/30, 612/31, 809, 812, 480/1, 
31/1, 31/2, 33/6, 508/1, 508/2, 508/3, 508/4, 508/7, 510, 484/2, 485, 488, 492, 493, 588/1, 112, 
114/3, 115/1, 115/2, 115/3, 118, 126/1, 607/1, 608/1, 612/10, 5/1, 114/1, 114/3, 606, 644/2, 
479/1, 479/2; pozemky stp.č. 17, 18, 21/2, 24, 25, 34, 22/1, 22/2, 23, 26/2, 34, 39, 41, 25, 45/1, 1, 
23, 36, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 7, 8/1, 9/1, 10/1, 10/3, 10/5, 11, 121, 13/1, 14, 15/1, 15/2, 22, 30, 32/1, 
49, 40, 37, 10/1, 26, všechny v k.ú. Kyjov u Havlíčkova Brodu. 
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Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, Humpolecká 3606, 580 01 
Havlíčkův Brod – IDDS ntdaa7v
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 01 
Havlíčkův Brod – IDDS j5tiu6w
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, Husova 2894, 
580 02 Havlíčkův Brod – IDDS– IDDS x9nhptc 
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, ochrany 
zemědělského půdního fondu, odpadové hospodářství, zde – IDDS 5uvbfub 
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy, zde – IDDS 5uvbfub
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města (památková péče), zde – IDDS 5uvbfub

Na vědomí:
Městský úřad Havlíčkův Brod, stavební úřad, zde – IDDS 5uvbfub

Ke zveřejnění obdrží:
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor vnějších a vnitřních vztahů, zde – IDDS 5uvbfub (vyvěšení veřejné 
vyhlášky na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů včetně zveřejnění způsobem umožňující dálkový 
přístup – doklad o vyvěšení veřejné vyhlášky zaslat bezodkladně zpět odboru ŽP)
Obecní úřad Kyjov, Kyjov 17, 580 01 Havlíčkův Brod (vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po 
dobu nejméně 15 dnů včetně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup – doklad o vyvěšení 
veřejné vyhlášky zaslat bezodkladně zpět odboru ŽP)

Vypraveno dne:
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