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ROZHODNUTÍ

o umístní stavby vyhláškou
Výroková ást:
Mstský úad v Borovanech, jako obecný stavební úad píslušný podle § 13 odst. 1 písm. e)
zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, (stavební zákon), ve znní pozdjších
pedpis v územním ízení posoudil podle § 84 a 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o
umístní stavby, která byla podána dne 10.9.2018 u zdejšího stavebního úadu a na základ tohoto
posouzení
vydává
podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky . 503/2006 Sb., o podrobnjší úprav územního
ízení, veejnoprávní smlouvy a územního opatení stavebníkovi
E.ON Distribuce a.s., I 28085400, sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, eské Budjovice, 370 49
rozhodnutí

o umístní

stavby

„Ostrolovský Újezd, rekonstrukce NN“ ( . s. 1040011604) na pozemcích p.. 1823/2, 2111/7, 2112/23,
2115/, 2116/2, 2135, 2134, 2112/1, 2119/14, 2011/6, 1930/2, 2112/22, 2112/24, 1824/2, 1827 a st.p..
33, 35, 116, 5, 3/2, 115, 140 dle KN k.ú. Ostrolovský Újezd.
Druh a úel umis ované stavby:
- stavba inženýrské sít – nahrazení stávající nevyhovující venkovní sít NN za nové kabelové rozvody
a pípojky pro stávající odbrná místa.
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Stavba obsahuje:
RS21 – vedení NN kabelové NAYY

4 x 150 mm2 v délce 447 m
4 x 95 mm2 v délce 198 m
4 x 25 mm2 v délce 16 m
4 x 16 mm2 v délce 14 m

Umíst ní stavby na pozemku:
Stavba je umíst na v souladu s grafickou p ílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres souasného stavu
území v M = 1:500 s vyznaením umíst ní stavby a vazby na okolí. Situace je souástí rozhodnutí pro
žadatele a stavební ú ad.
Vymezení území doteného vlivy stavby:
Katastrální území – Ostrolovský Újezd – prtah obcí ve t ech ástech kolem silnice III/14618.
Ve smyslu ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona, pro velký poet úastník, doruuje stavební ú ad územní
rozhodnutí ve ejnou vyhláškou, úastníkm uvedeným v ust. § 85 odst.1 a odst. 2 písm. a) a doteným
orgánm jednotliv .
Stavební ú ad s t a n o v í podmínky pro umíst ní stavby:
1. Stavba bude umíst na a následn i provedena v katastrálním území obce Ostrolovský Újezd, dle
ov ené projektové dokumentace - situace v M=1:500, zpracované oprávn nou osobou.
2. Umíst ní kabelu NN do pozemku p.. 2112/23 k.ú. Ostrolovský Újezd v blízkosti p.p.. 1888/1
a 1891/1 bude provedeno tak, aby mohla být položena i vodovodní p ípojka a souasn budou
respektovány odstupové vzdálenosti mezi sít mi dle SN 736005- prostorové uspo ádání sítí
technického vybavení. Kabel NN bude umíst n ze severní strany co nejblíže betonových žlab,
zajišujících odtok dešových vod. Kabel bude uložen do chrániky v celé délce kolem p.p..
1891/1 a 1888/1 k.ú. Ostrolovský Újezd.
3. V místech p ed pozemkem p.. 1848/2 nebude umíst n žádný nový pilí a elektrické vedení NN
nebude umíst no do zem , ale zstane na sloupech. Dojde k jejich zdvojení.
4. Budou respektovány všechny podmínky správc sítí.
5. V prostoru umisované stavby budou zjišt ny veškeré podzemní sít vetn p ípojek a
zabezpeena jejich ochrana dle požadavku správce sít .
4. Po dokonení stavebních prací budou uvedeny pozemky dotené stavbou do pvodního stavu
a sepsán protokol o jejich p evzetí.
5. Budou dodrženy min. vzdálenosti uvedené v SN 736005.
6. O povolení p ekopu nebo protlaku požádá investor event. provád jící firma, v souladu s ust. §
25 odst. 6 zák. . 13/1997 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, o vydání povolení ke
zvláštnímu užívání komunikace, p ed realizací zám ru, p íslušný silniní ú ad.
7. Stavba nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení.
8. Výše uvedená stavba bude provedena na základ tohoto rozhodnutí.
9. Stavba bude dokonena do konce ledna 2021.
10. Stavbu mže jako zhotovitel provád t jen stavební podnikatel, který p i její realizaci zabezpeí
odborné vedení provád ní stavba stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpeit, aby práce na
stavb , k jejichž provád ní je p edepsáno zvláštní oprávn ní, vykonávaly jen osoby, které jsou
držiteli takového oprávn ní.
11. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska M Ú Trhové Sviny, odboru životního
prost edí .j. MUTS/31651/18, sp.zn. OŽP/5829/18/Bal ze dne 23.8.2018:
- Realizace stavby bude provedena podle zákresu do kat. mapy, p edloženého se žádostí.
- P i provád ní stavebních prací nedojde k narušení pozemk urených k pln ní funkcí lesa
nebo p ípadnému poškození strom na t chto parcelách rostoucích.
- Vlastník stavby nebude požadovat odkácení lesního porostu, nebude nikterak omezena
hospodá ská innost v p ilehlých lesních porostech a nepovoluje se skládkování materiál
a výkopové zeminy na pozemcích urených k pln ní funkcí lesa. Na t chto pozemcích
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nebude umíst no žádné za ízení, ani doasná stavba, související s vlastní stavbou.
P i realizaci stavby je nutno mj. dodržovat ustanovení § 13 a § 20 lesního zákona.
P i realizaci stavby budou dodržovány p íslušné protipožární p edpisy.
V p ípad vzniku škod pádem strom nebo v tví nebudou tyto uplatovány na vlastníkovi
i uživateli lesa, ale pjdou k tíži investora.
- V p ípad poškození jednotlivých strom nebo jejich ástí, lesních porost nebo lesních
pozemk p i realizaci stavby, je investor povinen nahradit vzniklé škody.
- Nárok vlastníka pozemk urených k pln ní funkcí lesa podle ust. § 21 odst.2 a 3 lesního
zákona není vydáním tohoto rozhodnutí doten.
S odpady, které budou vznikat v prb hu stavby, bude nakládáno v souladu s platnou
legislativou v odpadovém hospodá ství (zákon o odpadech).
V prb hu provád ní stavebních prací nesmí být p ekraována nejvyšší p ípustná ekvivalentní
hladina hluku ve venkovním chrán ném prostoru obytné zástavby, dle na ízení vlády
.148/2006 Sb., o ochran zdraví p ed nep íznivými úinky hluku a vibrací.
V souladu s ust. § 156 stavebního zákona mohou být pro stavbu navrženy a použity pouze
takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska zpsobilosti stavby pro
navržený úel zaruují, že stavba p i správném provedení a b žné údržb po dobu
p edpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární
bezpenost, hygienu, ochranu zdraví a životního prost edí, bezpenost p i udržování a užívání
stavby vetn bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu
tepla.
Pokud p i realizaci stavby dojde k zachycení archeologického nálezu, je stavebník povinen
podle zákona . 20/1987 oznámit nález stavebnímu ú adu a orgánu státní památkové pée,
pop ípad archeologickému ústavu. Musí být dodrženy požadavky ust. § 176 stavebního
zákona.
Po dokonení stavby požádá investor o vydání kolaudaního souhlasu (§ 122 stavebního
zákona) a p edloží skutené zam ení stavby, revizi elektrického za ízení, revizi uzemn ní,
prohlášení o shod na použité výrobky, protokol o p edání a p evzetí použitých pozemk,
protokol o p edání stavby.
Stavbu lze užívat pouze na základ kolaudaního souhlasu, který vydá stavební ú ad na žádost
stavebníka a po provedené záv rené kontrolní prohlídce stavby.
Územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci; nepozbývá platnosti, bylo-li ve
lht platnosti se stavbou zapoato.
-

12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.

Úastníci ízení, na n ž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
E.ON Distribuce a.s., I 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, eské Bud jovice, 370 49
Odvodnní:
M stský ú ad Borovany, stavební ú ad, obdržel dne 10.9.2018 žádost o vydání územního
rozhodnutí o umíst ní stavby od E.ON Distribuce a.s., sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, . Bud jovice,
podané prost ednictvím firmy PRO 22 v.o.s., sídlem echova 395/59, eské Bud jovice, pro stavbu
„Ostrolovský Újezd, rekonstrukce NN“, situované na p.p.. 1823/2, 2111/7, 2112/23, 2115/, 2116/2,
2135, 2134, 2112/1, 2119/14, 2011/6, 1930/2, 2112/22, 2112/24, 1824/2, 1827 a st.p.. 33, 35, 116, 5,
3/2, 115, 140 dle KN k.ú. Ostrolovský Újezd.
Projektová dokumentace eší umíst ní nahrazení stávající nevyhovující venkovní sít NN za
nové kabelové rozvody a p ípojky pro stávající odb rná místa.
M stský ú ad Borovany, stavební ú ad, p ezkoumal podanou žádost o vydání
rozhodnutí o umíst ní stavby, a protože podklady obsahovaly pot ebné náležitosti, jednaná se o stavbu
s velkým potem úastník ízení, vede územní ízení podle ust.§. 87 odst. 1 stavebního zákona formou
ve ejné vyhlášky. Stavební ú ad posoudil žádost podle § 90 stavebního zákona a zám r umíst ní stavby
podle územn plánovací dokumentace. Protože jsou mu dob e známy pom ry v území a žádost
poskytuje dostatený podklad pro posouzení zám ru, upustil od ústního jednání a místního šet ení a
stanovil, do kdy mohou úastníci ízení uplatnit námitky a dotené orgány závazná stanoviska. Tato
lhta byla stanovená na termín do patnácti dn od doruení oznámení. Úastníky ízení stanovil správní
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orgán takto: žadatelem je investor stavby, tj. E.ON Distribuce a.s. v zastoupení PRO 22 v.o.s., dále pak
obec Ostrolovský Újezd, jako obec na jejímž území se má požadovaný zám r uskutenit, dále pak
vlastníci pozemk pro osazení a uložení kabel, viz uzav ené smlouvy o smlouv budoucí na v cné
b emeno vedení NN. Dále pak osoby, jejichž vlastnické nebo v cné právo k sousedním pozemkm nebo
stavbám mže být tímto rozhodnutím doteno, jež jsou obesílány ve ejnou vyhláškou. Dále pak jako
úastníky ízení za adil stavební ú ad správce sítí E.ON Distribuce s.r.o., CETIN a.s. a Povodí Vltavy
s.p.. Doteným orgánem byl stanoven M stský ú ad Trhové Sviny, odbor životního prost edí, odbor
výstavby, kulturních památek a územního plánování, a odbor dopravy a silniního hospodá ství. Dále
pak Hasiský záchranný sbor eské Bud jovice.
B hem stanoveného termínu pro uplatn ní námitek úastník ízení a p ipomínek dotených
orgán státní správy bylo stavebnímu ú adu dorueno vyjád ení vlastníka sousedního pozemku paní
Marie Jiráové a eské maltézské pomoci suverénního ádu maltézských rytí  eské Bud jovice o.p.s..
Paní Jiráová uvedla v námitce, že stavba, tak jak je zakresleno v dokumentaci, která nám byla na SÚ
Borovany p edložena k nahlédnutí, omezuje, ba znemožuje napojení pozemku 1888/1 na obecní
vodovod. Na pozemku p.. 1888/1 plánujeme stavbu rodinného domu. Pro RD je nutné vybudovat
vodovodní p ípojku a zajistit vjezd pro stavební innost a pro následné bydlení.
A/ v míst stávajících vrat, vedle stodoly p i pohledu na stodolu, bude vjezd na pozemek. V tomto míst
by bylo vhodné umístit chrániku na navrženém kabelovém vedení, aby nedošlo k poškození kabelu p i
stavb RD na p.p.. 1888/1.
B/ Navržený kabelový rozvod brání v provedení vodovodní p ípojky k pozemku 1888/1 v k.ú.
Ostrolovský Újezd. Jediné možné napojení na vodovodní ad je u vodovodní šachty na poz.. 2011/10.
Vypracování projektové dokumentace vodovodní p ípojky jsme již objednali a projektant ji zpracovává.
Pro vybudování vodovodní p ípojky pot ebujeme uvoln ní místa mezi oplocením pozemk 1891/1 a
1888/1 a navrženým kabelovým rozvodem NN. Od pilí e a sk ín NO 1 SR 422/NK požadujeme provést
navržené kabelové vedení NN rovnob žn s pozemkem 1888/1 ve vzdálenosti rovnajícímu se vstupu do
pilí e NO 1.
C/ Pokraování úpravy podél pozemku 1891/1. P iblížit navržené kabelové vedení NN ke kabelovému
vedení CETIN maximáln tak, jak dovoluje SN za cenu ochranného opat ení – chránika apod., co
nejvíce od oplocení. Požadované uvoln ní pruhu a úpravy na navrženém kabelovém vedení koní za
protlakem p es obecní komunikaci poz. p. . 2124/1 u vodovodní šachty. Na základ uvedených
skuteností žádám o posunutí kabelového vedení tak, jak bylo uvedeno, aby nebyla znemožn na
výstavba shora zmín né vodovodní p ípojky a nového RD na poz. p.. 1888/1 v k.ú. Ostrolovský Újezd.
eská maltézská pomoc suverénního ádu maltézských rytí  eské Bud jovice o.p.s. uvedla
následující námitky:
1) Nesouhlasíme s umíst ním nového elektrického pilí e v t sné blízkosti stávajícího vjezdu na
parcelu . 1848/2, která zajišuje p ístup a vjezd k stavební parcele 139 a souasn 117/2.
P edpokládanou výstavbou poblíž vjezdu by došlo k omezení rozhledových pom r tohoto
vjezdu dle SN 736110.
2) Vzhledem k tomu, že výhledov p edpokládáme pro objekt na stavební parcele 139 nový vjezd
po parcele 1848/1 žádáme o osobní konzultaci pro p ípadné umíst ní elektrického pilí e p ed
tímto pozemkem.
3) V našem vlastnictví je i objekt garáže na stavební parcele 230 s p ímým výjezdem na místní
komunikaci. Ve stávající projektové dokumentaci nebyl v okolí tohoto objektu žádný pilí
navržen, proto zde nep edpokládám žádnou zm nu. Pokud ano, trváme op t na dodržení
vyhlášky SN 736110.
4) Žádáme o sd lení termínu realizace stavby a v jejím prb hu zajišt ní p ístupu do garáže na
stavební parcele . 23 a vjezdu na parcelu 1848/2.
B hem celého správního ízení byla k dispozici a nahlédnutí projektová dokumentace zpracovaná
oprávn nou osobou vetn vydaných závazných stanovisek, vyjád ení a dalších podklad pro posouzení
zám ru. K žádosti o umíst ní stavby byla doložena stanoviska a vyjád ení dotených orgán a správc
sítí:
- CETIN, a.s. – .j. 633556/18 ze dne 7.6.2018
- E.ON Servisní, s.r.o. .j. H18585-16256884 ze dne 13.6.2018
- NPÚ v B, .j. 331/46245/2017 ze dne 15.6.2017
- Jihoeské muzeum v B – .j.892/2017 ze dne 19.6.2017
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EVAK a.s. – zn. 018070072034 ze dne 6.6.2018
eské radiokomunikace – .j. UPTS/OS/195832/2018 ze dne 11.6.2018
D – Telematika .j. 1201708953 ze dne 7.6.2017

Obec Ostrolovský Újezd – ze dne 14.6.2018
Lesy R s.p. LS Nové Hrady - .j. LCR206/00354/2017 ze dne 21.6.2017
SÚS JK B – .j. SUS JK/9764/2017/14618 ze dne 20.6.2017
HZS JK- .j. HSCB-3606-2/2017 K ze dne 12.7.2017
M stský ú ad Trh. Sviny:
odb. životního prost edí: vyjád ení k akci ze dne 13.8.2018 .j. OŽP/5662/18/Pos
Závazné stanovisko ze dne 23.8.2018 .j. MUTS/31651/18,
OŽP/5829/18/Bal
Odb. dopravy a siln. hosp. - stanovisko .j. MUTS/12021/17/Kas ze dne 10.5.2017
Odd. územního plánování – .j. MUTS/28436/18/Roj ze dne 19.7.2018

P edložená vyjád ení a stanoviska byla koordinována a zapracována do podmínek rozhodnutí. Na
základ podaných p ipomínek a námitek úastník ízení bylo stavebním ú adem Borovany provedeno
místní šet ení za p ítomnosti paní Filipové, jako vlastníka sousedního pozemku a zástupce paní Jiráové,
a projektanta pana Koldy za PRO 22 v.o.s., kdy byl na míst sepsán protokol o zpsobu uložení kabelu
NN do pozemku p.. 2112/23 k.ú. Ostrolovský Újezd v blízkosti p.p.. 1888/1 a 1891/1,. Uložení bude
provedeno tak, aby mohla být položena i vodovodní p ípojka a souasn budou respektovány odstupové
vzdálenosti mezi sít mi dle SN 736005- prostorové uspo ádání sítí technického vybavení. Kabel NN
bude umíst n ze severní strany co nejblíže betonových žlab, zajišujících odtok dešových vod. Kabel
bude uložen do chrániky v celé délce kolem p.p.. 1891/1 a 1888/1 k.ú. Ostrolovský Újezd. Dále bylo
s eskou maltézskou pomocí projednáno umíst ní a úpravy vedení NN a el. pilí . Po místním šet ení
ze dne 14.11.2018 a dohod mezi projektantem a zástupci eské Maltézské pomoci byly dohodnuty
stavební úpravy, kdy p ed pozemkem p.. 1848/2 nebude umíst n žádný nový pilí a elektrické vedení
NN nebude umíst no do zem , ale zstane na sloupech. Dojde k jejich zdvojení. Dne 26.11.2018 byl
upravený projekt v ásti u p.p..1848/2 k.ú. Ostrolovský Újezd p edložen eské maltézské spolenosti
a 28.11.2018 byl dopisem doložen souhlas se zám rem této stavby.
Ve ejnost ani dotené orgány neuplatnily žádné p ipomínky. Stavební ú ad rozhodl zpsobem
uvedeným ve výroku.
Pouení:
Proti tomuto rozhodnutí mže úastník ízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního
ádu odvolání, ve kterém uvede údaje o tom, proti kterému rozhodnutí sm uje, v jakém rozsahu ho
napadá a v em je spat ován rozpor s právními p edpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo ízení, jež
mu p edcházelo, ve lht do 15 dn ode dne jeho oznámení rozhodnutí, k odboru územního plánování,
stavebního ádu a investic Krajského ú adu Jihoeský kraj v eských Bud jovicích, podáním uin ným
u stavebního ú adu, M stského ú adu Borovany. Odvolání jen proti odvodn ní rozhodnutí je
nep ípustné. Odvolání se podává v potu pot ebných stejnopis tak, aby jeden zstal správnímu orgánu
a aby každý úastník obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li úastník pot ebný poet stejnopis, vyhotoví je
správní orgán na náklady úastníka. Vas podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního ádu
odkladný úinek.
Otisk ú edního razítka

M stský ú ad Borovany
Stavební ú ad
Ing. Tamara Hlávková
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Doruí se:
úastníci ízení dle § 85 odst.1 a odst. 2 písm.a) stavebního zákona (DS nebo na doruenku):
E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 151/6, eské Budjovice, prostednictvím PRO 22 v.o.s., echova
395/59, eské Budjovice, 370 01
Obec Ostrolovský Újezd 16, 374 01
Václav Kolá, Ostrolovský Újezd 55, 374 01
Ilona Koláová, Ostrolovský Újezd 55, 374 01
Marie Koláová, Ostrolovský Újezd 82, 374 01
Milan Frdlík, Ostrolovský Újezd 68, 374 01
Vendula Frdlíková, Ostrolovský Újezd 68, 374 01
Lenka Bartizalová, Ostrolovský Újezd 49, 374 01
Jan Jílek, Ostrolovský Újezd 8, 374 01
Miroslav Homolka, Ostrolovský Újezd 29, 374 01
František Chuchel, Ostrolovský Újezd 30, 374 01
Dagmar Doksanská, Prbžná 591/5, eské Budjovice, 370 04
Libor Janeek, Ostrolovský Újezd 15, 374 01
Martina Janeková, K Zahrádkám 1120/48, Praha, 155 00
Pavel Houska, Šroubárenská 1375/3, eské Budjovice, 370 08
Mgr.Miroslava Vítová, Gregorák 2212/6, Dobrá Voda u B, 3703 16
Jana Slabihoudková, Ostrolovský Újezd 43, 374 01
Otakar Ková, J.Bendy 1382/24, eské Budjovice, 370 05
Mgr. Blanka Kováová, J. Bendy 1382/24, eské Budjovice, 370 05
Marie Jiráová, Polní 579/22, eské Budjovice, 370 01
Ing. Jitka Filipová, Ostrolovský Újezd 7, 374 01
Ing.arch. Petr Malinský, Modrá Hrka 6, 375 01
Mgr. Kamila Malinská, Mikulandská 122/4, Praha, 110 00
Ing. Ivan Houska, K Zahrádkám 1120/48, Praha, 155 00
Marie Hlavatá, Brandlova 61/10, eské Budjovice, 370 06
eská maltézská pomoc Suverénního ádu maltézských rytí, pod patronátem Velkopevorství eského,
stedisko eské Budjovice, o.p.s., Na sadech 2035/19, eské Budjovice, 370 01
Lesy R, s.p., Pemyslova 1106/19, Hradec Králové, 500 08
Správa a údržba silnic JK, Nemanická 2133/10, eské Budjovice, 370 10
EVAK a.s., Severní 10, eské Budjovice, 370 10
E.ON eská republika s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, eské Budjovice, 370 01
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, Praha, 130 00
Povodí Vltavy s.p., Litvínovická 5, eské Budjovice, 370 01
úastníci ízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (ve ejnou vyhláškou):
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkm nebo
stavbám na nich, mže být územním rozhodnutím pímo doteno a jedná se o tyto pozemky:
k. ú. Ostrolovský Újezd:
p. . 1824/7, 2111/2, 1849/2, 1768, 1848/1, 1848/2, 1828/1, 2112/2, 1769, 2112/21, 2112/7, 1834/1,
1835, 1880/2, 1879/1, 2119/14, 1884/3, 1885/4, 1885/3, 1849/5, 1893/1, 1888/1, 1891/1, 1891/4,
2011/10, 2011/6, 1895/2, 2021/4 a st.p..230, 31, 152, 136, 4/1, 4/2, 15, 3/1, 175
Dotené orgány: (datovou schránkou):
Mstský úad Trhové Sviny, odb. výstavby, kult. památek a územního plánování, Žižkovo nám. 32,
Trhové Sviny, 374 01
Mstský úad Trhové Sviny, odb. životního prostedí, Žižkovo námstí 32, Trhové Sviny, 374 01
Mstský úad Trhové Sviny, odb. dopravy a siln. hosp., Žižkovo námstí 32, Trhové Sviny, 374 01
HZS JK, Pražská 52b, eské Budjovice, 370 04
KHS JK, Na Sadech 25, eské Budjovice, 370 01
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Toto oznámení musí být vyv šeno na ú ední desce po dobu 15 dn a zpsobem umožujícím dálkový
p ístup.
Vyv šeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávn né osoby k úkonu:

Správní poplatek podle zák..634/2004 Sb., o správních poplatcích, podle pol..17 odst.1 písm. f) byl
zaplacen ke dni 4.10.2018
Rozhodnutí vypraveno dne: 3.1.2019
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