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DLE ROZDĚLOVNÍKU 
 

     
DATUM: 17.3.2011    

 

ROZHODNUTÍ 

  ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

 

V Ý R O K O V Á   Č Á S T: 
Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, 
oddělení stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. f), g) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
změn a doplňků, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 18.1.2011 podal 

Severomoravské vodovody a kanalizace  Ostrava a.s.,se sídlem 28 října 196, Ostrava  IČ: 
45 19 36 65,  které zastupuje Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., Slavníkovců č.p. 
571/21, 709 00  Ostrava IČ: 64 60 80 42  (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení 
rozhodl takto: 

V ý r o k :  
Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, 
oddělení stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 
1 písm. f), g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "stavební zákon"),  podle § 79 a 92 stavebního 
zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření 

v y d á v á   r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

vodovodní výtlačné propojovací potrubí HDPE DN 100 dl. 56m a souběžné vedení 
chráničky HDPE D 63 (DN) dl. 56m mezi  stávajícím  vodojemem a stávající rozdělovací 

šachtou (dále jen "stavba")  

na pozemku  630/9, 630/3, 375 st.pl. v katastrálním území Rybí. 

Ke stavbě byla vydána závazná stanoviska: 
 Hasičského záchranného sboru MSK,ú.o.Nový Jičín, ze dne 25.10.2010 zn.:HSOS-11209-

2/2010 
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 Krajské hygienické stanice MSK Ostrava,ú.p. Nový Jičín, ze dne 25.10.2010 č.j HOK/NJ-

2553/2.5/10 
 MěÚ Nový Jičín,ze dne 15.11.2010 č.j.ÚPS/83186/2010 (koordinované závazné stanovisko) 

 

Pro další přípravu a realizaci záměru se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna na pozemku parcela č. 630/3, 630/9, 375 st.pl. v katastrálním území 
Rybí v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu 
území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic 
pozemku a sousedních staveb – situačním výkresem č.  D-2 v měř. 1:1000. 

2. Pro uskutečnění umísťované stavby se jako stavební pozemky vymezují pozemky v rozsahu 
umisťované stavby. 

3. Pro zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, stavebník zajistí splnění 
podmínek:   

 vyjádření ČEZ Distribuce,a.s. Teplická 874/8, Děčín ze dne 11.11.2010 zn.:0010301 
26904, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze tohoto 
rozhodnutí 

 vyjádření Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Praha ze dne 4.11.2010  č.j.: 133674/10, 
které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí 

 vyjádření Net4Gas,s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha ze dne  9.11.2010 č.j. 6129/10/ 
OVP/Z, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze tohoto 
rozhodnutí 

 vyjádření MěÚ Nový Jičín, odboru dopravy a SH, ze dne 29.10.2010 č.j. ODSH/ 
77559/2010, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze tohoto 
rozhodnutí 

 koordinované stanovisko MěÚ Nový Jičín, odboru ÚPS, ze dne 15.11.2010 č.j.ÚPS/ 
83186/2010, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze tohoto 
rozhodnutí 

4. Respektovat vyjádření Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ze dne 
26.10.2010 zn.:9773/V012815/2010/PO: 

o Umístěním stavby dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením, a to vodovodními řády 
2xDN500 a DN 200L, vodojemem a armaturní šachtou. Nutno respektovat tato zařízení. 

5. Respektovat souhrnné vyjádření MěÚ Nový Jičín, odboru ŽP (vodoprávního úřadu), ze dne 
5.11.2010 č.j.OŽP/77458/2010 
 Požadujeme respektovat Plán rozvoje vodovodů a kanalizaci MSK. 
 Žádost o stavební povolení zpracovat podle vzoru stanoveného vyhláškou č. 432/2001 

Sb. v platném znění. 

6. Před zahájení stavebních prací požádá stavebník o vydání stavebního povolení na stavbu 
vodoprávní úřad. 

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 

Účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky. 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“): 

− Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28 října 196, Ostrava  
IČ:45 19 36 65,   
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O D Ů V O D N Ě N Í: 

Dne 18.1.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad 
oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Oznámení 
bylo účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona doručeno do vlastních rukou. 
Účastníkům řízení podle § 85 odst.2 stavebního zákona bylo oznámeno veřejnou vyhláškou. Dle 
§ 25 odst. 2 správního řádu byla písemnost vyvěšena na úřední desce správního orgánu, který 
písemnost doručuje. Písemnost byla rovněž zveřejněna  způsobem umožňující dálkový přístup.  
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 8.3.2011, o jehož výsledku 
byl sepsán protokol. 

Jako účastníci řízení byli pojati ve smyslu § 85 stavebního zákona:  
o žadatel -  Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.,sídlo 28.října 196, Ostrava 
o obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – obec Rybí  
o vlastník  pozemku  nebo  stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn,  není-li 

sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li 
o případ uvedený v písmenu d),  Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.,sídlo 28.října 
196, Ostrava 

o osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům  nebo  stavbám  na  nich  může  být  územním rozhodnutím přímo dotčeno 
vlastník sousedního pozemku parcela č. 1671/1 – Moravskoslezský kraj,hosp. se svěřeným  
majetkem – Správa silnic MSK, Úprkova 795/1, Ostrava, vlastník sousedního pozemku 
parcela č. 597/3,630/1 =(PK 645 PK),(PK 648),(PK 1682)  -  Marie Honešová, Sedlnice 
104,vlastník sousedního pozemku parcela č. 630/1 =(PK 915/1),(PK 914/2) – Jaroslav  
Kocián, Rybí 111, Alena Kociánová, Rybí 111, vlastníci a správci inž.sítí: ČEZ Distribuce 
a.s., Děčín,Telefonica 02 Czech Republic,a.s.,Praha, SmVak,.a.s.Ostrava, Net4Gas,s.r.o. 
Praha 

o osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis //// 
o společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu; v případě, že 

společenství vlastníků  jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní 
subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více 
než jednu polovinu ///// 

Za účastníky řízení byli pojati pouze vlastníci sousedních pozemků a staveb, kteří mají 
společnou hranici s pozemky, které jsou předmětem rozhodnutí o umístění stavby. Vlastníci 
vzdálenějších sousedních pozemků a staveb nebyli za účastníky řízení pojati, protože jejich 
práva stavbou nemohou být přímo dotčena a to jednak z důvodu velké vzdálenosti těchto 
sousedních pozemků a staveb od stavby povolované a  také z důvodu rozsahu povolované 
stavby. 

V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 správního řádu stavební úřad tímto uvádí jména a příjmení 
všech účastníků řízení: 

Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. Ostrava, Obec Rybí, Moravskoslezský kraj, hosp. se 
svěřeným  majetkem – Správa silnic MSK, Marie Honešová, Jaroslav  Kocián, Alena Kociánová, 
ČEZ Distribuce, Telefonica 02 Czech Republic, SmVak Ostrava, Net4Gas,s.r.o. Praha 

 
Při rozhodování ve věci stavební úřad vycházel z níže uvedených podkladů, vyjádření, 
stanovisek a rozhodnutí: 
o souhrnné vyjádření MěÚ Nový Jičín, odboru ŽP ze dne 5.11.2010 
o koordinované závazné stanovisko MěÚ Nový Jičín, ze dne  15.11.2010 
o vyjádření Vlastimila Zelenky  k zařízení veřejného osvětlení 
o závazné stanovisko Krajské hygienické stanice MSK Ostrava, ze dne 25.10.2010  
o závazné stanovisko HZS MSK Ostrava, ze dne 25.10.2010 
o vyjádření MěÚ Nový Jičín, odboru dopravy a SH, ze dne 29.10.2010 
o vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 11.11.2010 a ze dne 12.11.2010 
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o vyjádření ČEZ ICT Services,a.s., ze dne 19.11.2010 
o vyjádření Telefonicky 02, ze dne 4.11.2010 
o vyjádření RWE  Distribuční služby, ze dne 2.11.2010 
o vyjádření SmVak Ostrava, ze dne 26.10.20108 
o vyjádření UPC ČR Praha, ze dne  2.11.2010 
o vyjádření České radiokomunikace,a.s., ze dne  8.11.2010 
o vyjádření SITEL,s.r.o. Praha, ze dne 27.10.2010 
o vyjádření NET4Gas,s.r.o., Praha , ze dne 9.11.2010 
o vyjádření Netprosys,s.r.o., Praha, ze dne 26.10.2010  
o vyjádření obce Rybí, ze dne  24.11.2010 
 
Podmínky z výše uvedených vyjádření, závazných stanovisek, stanovisek dotčených orgánů               
a vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí stavební úřad zkoordinoval a zapracoval do 
podmínek tohoto rozhodnutí. Ostatní podmínky, které se netýkaly přímo tohoto předmětu řízení, 
budou zapracovány do podmínek stavebního povolení.  

Podle § 90 stavebního zákona v územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr stavebníka 
v souladu: 

 s vydanou územně plánovací dokumentací 
 s  cíli  a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území 
 s  požadavky  tohoto  zákona  a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými 

požadavky na využívání území 
 s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
 s  požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů  podle  

zvláštních  právních  předpisů, popřípadě s výsledkem řešení  rozporů  a  s ochranou práv a 
právem chráněných zájmů účastníků řízení 

 

Soulad záměru s vydanou územně plánovací dokumentací: 

Pro každé rozhodování v území je závazným podkladem platná územně plánovací dokumentace. 
Dle územně plánovací dokumentace Územního plánu sídelního útvaru Rybí a jeho schválených 
změn je pozemek parcela 630/3 součástí zóny TV – zóna technické vybavenosti, která dle 
regulativů slouží k umisťování staveb a zařízení technického vybavení na úseku vodního  
hospodářství, energetiky a spojů. V této zóně je přípustná výstavba zařízení související s danou 
funkcí. Pozemky parcela č. 630/9, 375 st.pl. se nacházejí v neurbanizovaném území mimo 
hranici současně zastavěného území obce a mimo hranici zastavitelného území v zóně  Op- orná 
půda.V této zóně jsou přípustné liniové vedení dopravních, vodohospodářských, energetických a 
spojových zařízení a nezbytná technická zařízení. Dle územně plánovací dokumentace jsou 
pozemek z části zasaženy bezpečnostním pásmem VTL plynovodem DN 500 a nadzemním 
vedením vysokého napětí VN. K umístění staveb v ochranných pásmech těchto zařízení byly 
doloženy písemné těchto vlastníků. Umístění stavby  je v souladu vydanou územně plánovací 
dokumentací obce Rybí.  

Soulad záměru s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s 
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území: 

K posouzení záměru z tohoto hlediska je třeba obecně uvést, že územní plán zpracovaný podle 
stavebního zákona musí obsahovat urbanistickou koncepci, zejména pak musí splňovat cíle a 
úkoly územního plánování. Z toho pak lze dovodit, že pokud je územní plán vydán, zahrnuje již 
v sobě výše uvedené požadavky a při posuzování záměru z hlediska souladu s územně plánovací 
dokumentací dle ustanovení § 90 písm. a) stavebního zákona se tedy současně posuzuje záměr i 
z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, požadavky 
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, tzn. z hlediska ustanovení § 90 



Č.j. ÚPS/21285/2011 str. 5 

 
písm. b) stavebního zákona. Stavba nenaruší architektonické a urbanistické hodnoty v území. Na 
základě výše uvedených skutečností stavební úřad dospěl k závěru, že záměr je v souladu s cíli  a 
úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území. 

Soulad s  požadavky  tohoto  zákona  a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s 
obecnými požadavky na využívání území: 

Prováděcím právním předpisem k stavebnímu zákonu, který se vztahuje na stavbu je vyhláška č. 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn a 
doplňků (dále jen „vyhláška o požadavcích na využívání území“), vyhláška č. 268/2009  Sb.,o 
technických požadavcích na stavby. 

Stavba vodovodního potrubí a souběžné chráničky nemůže ohrozit životní prostředí, hygienické 
požadavky apod. Tato stavba není zdrojem hluku, zápachu, vibrací, otřesů, prachu nebo 
jakéhokoliv jiného znečištění. Touto stavbou nemůže žádným způsobem dojít ke snížení pohody 
a kvality bydlení v daném území.  

Soulad s  požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu: 

Stavba nevyžaduje nové nároky na dopravní či technickou infrastrukturu. Stavební úřad vycházel 
z vyjádření správců a vlastníků sítí technického vybavení. Konkrétní posuzovaná vyjádření 
správců a vlastníků sítí technického vybavení v rámci územního řízení jsou uvedena výše 
v odůvodnění rozhodnutí.  

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů  podle  
zvláštních  právních  předpisů, popřípadě s výsledkem řešení  rozporů  a  s ochranou práv 
a právem chráněných zájmů účastníků řízení: 

Stanoviska dotčených správních orgánů byla zkoordinována a zapracována do podmínek pro 
přípravu a realizaci stavby, uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Podmínky, které se 
týkají samotné realizace stavby budou zapracovány do podmínek stavebního povolení. Stavební 
úřad z předložených podkladů dotčených orgánů nezjistil, že by záměr žadatele byl s nimi 
v rozporu. 

 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací 
dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. 

Stavební úřad současně s oznámením o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu 
jednání umožnil v souladu s ustanovením § 36 odst.3 správního řádu účastníkům řízení seznámit 
se před vydáním rozhodnutí s jeho podklady s tím, že tak mohou učinit ve třech dnech od ústního 
jednání a místního šetření na stavebním úřadě.  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Bez připomínek 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům 
rozhodnutí nevyjádřili. 

 

P O U Č E N Í   Ú Č A S T N Í K Ů: 

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního 
plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, 702 18 Ostrava. Odvolání se podává u 
Městského úřadu Nový Jičín, odboru územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, 
Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín. 
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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. 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně 
obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním 
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o 
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich 
konzumaci. 
 
 
Hana Zagolová,v.r. 
referent veřejné správy 
 
„otisk úředního razítka“ 

 

 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů se byl vyměřen ve výši 1 000,- Kč a byl uhrazen dne  1.2.2011. 
 
Přílohy: 
 situační výkres předmětu územního řízení – výkres č. D-2 v měř. 1:1000. 
 vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín ze dne 11.11.2010 zn.:001030126904  
 vyjádření Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Praha ze dne 4.11.2010  č.j.: 133674/10 
 vyjádření Net4Gas,s.r.o.,Na Hřebenech II 1718/8,Praha,ze dne 9.11.2010č.j.6129/10/OVP/Z  
 vyjádření MěÚ Nový Jičín, odboru dopravy a SH, ze dne 29.10.2010 č.j. ODSH/77559/2010  
 koordinované stanovisko MěÚ Nový Jičín, odboru ÚPS, ze dne 15.11.2010 č.j.ÚPS/ 

83186/2010 
 
Obdrží: 
I. Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou) :  

a) žadatel, 
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.  

1.  Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.,sídlo 28.října 196, Ostrava zastoupeny Aqualia  
      infraestructuras inženýring, s.r.o.,Ing. Lenkou Zrníkovou, IDDS: ehemyfw 
2. Obec Rybí, IDDS: 63wbndj 
 
II.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou): 

a) vlastník  pozemku  nebo  stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn,  není-li 
sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o 
případ uvedený v písmenu d),  Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.,sídlo 28.října 
196, Ostrava 

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům  nebo  stavbám  na  nich  může  být  územním rozhodnutím přímo dotčeno, 
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vlastník sousedního pozemku parcela č. 1671/1 – Moravskoslezský kraj,hosp. se svěřeným  
majetkem – Správa silnic MSK, Úprkova 795/1, Ostrava, vlastník sousedního pozemku 
parcela č. 597/3,630/1 =(PK 645 PK),(PK 648),(PK 1682)  -  Marie Honešová, Sedlnice 
104,vlastník sousedního pozemku parcela č. 630/1 =(PK 915/1),(PK 914/2) – Jaroslav  
Kocián, Rybí 111, Alena Kociánová, Rybí 111, vlastníci a správci inž.sítí:ČEZ 
Distribuce,a.s., Děčín,Telefonica 02 Czech Republic,a.s.,Praha, SmVak, .a.s. Ostrava, 
Net4Gas,s.r.o. Praha 

c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis  //// 

d) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu; v případě, že 
společenství vlastníků  jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, 
vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu 
polovinu ////// 

 
III. Dotčené správní orgány: 
3. Městský úřad Nový Jičín, OŽP, odd. vodního hospodářství, odd. ochrany přírody, lesnictví a  
     myslivosti, odd. odpadů, ochrany ovzduší a ZPF 
4. HZS MSK, územní odbor Nový Jičín, IDDS: spdaive 
5. Krajská hygienická stanice MSK ÚP Nový Jičín, IDDS: w8pai4f 
  
IV. Na vědomí: 
6. Městský úřad Nový Jičín, OOŽÚ, odd. IC a ED 
7. Obec Rybí, Rybí č.p. 380, 742 65  Rybí 
 

Podle § 92 odst. 3 stavebního zákona se tato písemnost účastníkům řízení uvedeným                   
v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným správním orgánům doručuje jednotlivě. 

Podle § 92 odst. 3 stavebního zákona se tato písemnost účastníkům řízení uvedeným                    
v § 85 odst. 2 stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 25 odst. 2 
správního řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. 
na úřední desce Městského úřadu Nový Jičín. Podle § 25 odst. 3 správního řádu dnem vyvěšení 
je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Nový Jičín. 

Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení 
na úřední desce Městského úřadu Nový Jičín a zveřejněním na webových stránkách Městského 
úřadu Nový Jičín, elektronické desce městského úřadu, se písemnost považuje za doručenou. 

 

 

Městský úřad Nový Jičín 

Vyvěšeno dne: 

Sňato dne: 

a současně zveřejněno na elektronické desce Městského úřadu Nový Jičín. 

 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem 
umožňující dálkový přístup. 
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