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Městský úřad Hlinsko  *MUHLX00FPG7G* 
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko 

stavební úřad  – úsek silničního hospodářství  
Adresa pracoviště: Adá mkova 554,  Hl insko  

 

Váš dopis ze dne: 25.4.2018 Vaše značka:  

Č.j.: Hl 36041/2019/SÚ Spisová značka: S-SÚ/24614/2018/7 

Opráv. úřed. osoba: Ing. František Zástěra, Ing. Vladimír Zavřel Spis. znak – skart. znak/lhůta: 330/A20 

Tel.: 469 326 137 Počet listů/příloh: 6 str. / 0 

E – mail: zastera@hlinsko.cz V Hlinsku dne: 29.5.2019 

 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad Hlinsko, stavební úřad – úsek silničního hospodářství, jako místně příslušný silniční 

správní úřad (dále jen "správní orgán"), podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních 

komunikacích), ve věci žádosti o určení kategorie komunikace vedené po pozemku p. č. st. 63 v k.ú. 

Jeníkov u Hlinska, kterou dne 25.4.2018 podala 

Obec Jeníkov, IČ 00654744,  Jeníkov 7, 539 01 Hlinsko v Čechách (dále jen "podatel"), 

  

r o z h o d l    t a k t o 

Komunikace vedená po pozemku p. č. st. 63 v k. ú. Jeníkov u Hlinska, která je připojena na 

místní komunikaci na pozemku p. č. 700/35 v k. ú. Jeníkov u Hlinska a dále pokračuje po 

pozemku p. č. 16/2 v k. ú.  Jeníkov u Hlinska, není místní komunikací a není ani veřejně 

přístupnou účelovou komunikací. 

 

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 

Obec Jeníkov, Jeníkov 7, 539 01 Hlinsko v Čechách 

Dana Batelková, Jeníkov č.p. 32, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Karel Laštůvka, Jeníkov č.p. 37, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Marie Laštůvková, Jeníkov č.p. 37, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Marie Pražáková, Jeníkov č.p. 38, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Martin Pražák, Jeníkov č.p. 38, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Jiří Štorek, Jeníkov č.p. 111, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Emilie Chocholoušková, Čechova č.p. 180, 538 62  Hrochův Týnec 

Anežka Laštůvková, Jeníkov č.p. 111, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

 

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu 

V řízení se dovozují zájmy široké veřejnosti, správní orgán proto vydává písemnosti veřejnou 

vyhláškou, aby měl každý možnost seznámit se s předmětem a výsledkem řízení. 

 

Odůvodnění: 

Správní orgán obdržel dne 2.10.2018 rozhodnutí odvolacího orgánu Krajského úřadu Pardubického 

kraje č.j. KrÚ 60925/ODSH/2018-Sv ze dne 3.9.2018, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Městského 

úřadu Hlinsko, stavebního úřadu-úseku silničního hospodářství vyhotovené dne 24.5.2018 pod č.j. 

Hl 28050/2018/SÚ, sp. zn. S-SÚ/24614/2018/7 ve věci určení kategorie komunikace vedené po 

pozemku p.č. st. 63 v k.ú. Jeníkov u Hlinska a zároveň v rozhodnutí vrátil věc správnímu orgánu I. 

stupně k novému projednání.  
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Na základě výše uvedeného správní orgán v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil veřejnou vyhláškou č.j. Hl 63832/2018/SÚ 

dne 10.10.2018 účastníkům řízení pokračování správního řízení a vyzval, podle § 57 odst. 1 písm. b) 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů účastníky řízení Jiřího Štorka, 

Jeníkov č.p. 111, 539 01  Hlinsko v Čechách 1, Emílii Chocholouškovou, Čechova č.p. 180, 538 62  

Hrochův Týnec, Karla Laštůvku, Jeníkov č.p. 37, 539 01  Hlinsko v Čechách 1, Marii Laštůvkovou, 

Jeníkov č.p. 37, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 a Anežku Laštůvkovou, Jeníkov č.p. 111, 539 01  

Hlinsko v Čechách 1, aby se v termínu do 30.11.2018 obrátili na soud s určovací žalobou zda věcné 

břemeno k pozemku p. č. st. 63 v k. ú. Jeníkov u Hlinska z roku 1906 existuje či nikoliv a zároveň 

řízení usnesením přerušil. Jmenovaní se proti usnesení správního orgánu dne 24.10.2018 odvolali k 

odvolacímu orgánu Krajského úřadu Pardubického kraje. 

Správní orgán obdržel dne 23.1.2019 rozhodnutí odvolacího orgánu Krajského úřadu Pardubického 

kraje č.j. KrÚ 1649/ODSH/2019-Sv ze dne 8.1.2019, kterým bylo potvrzeno usnesení Městského 

úřadu Hlinsko, stavebního úřadu - úseku silničního hospodářství vyhotovené dne 10.10.2018 pod č.j. 

Hl 63832/2018/SÚ, sp. zn. S-SÚ/24614/2018/7 ve věci přerušení řízení z důvodu vyřešení předběžné 

otázky, kterou je otázka, zda platí věcné břemeno k pozemku p. č. st. 63 v k. ú. Jeníkov u Hlinska 

z roku 1906.  

Správní orgán následně dne 11.3.2019 pod č.j. Hl 16450/2019/SÚ znovu vyzval účastníky řízení 

Jiřího Štorka, Emílii Chocholouškovou, Karla Laštůvku, Marii Laštůvkovou a Anežku Laštůvkovou, 

kteří uplatňují užívání předmětné komunikace i na základě věcného břemene z roku 1906, aby se 

obrátili v termínu do 15.4.2019 na soud s určovací žalobou, zda věcné břemeno z roku 1906 je platné 

a vztahuje se i na dopravní obslužnost nemovitostí č.p. 37 a č.p. 111 v obci Jeníkov. Jelikož se 

jmenovaní účastníci řízení na soud v této věci v daném termínu neobrátili a nedoložili námitku 

k používání předmětné komunikace na základě věcného břemene z roku 1906 buď výpisem 

z katastru nemovitostí či výsledkem určovací žaloby, bude správní orgán při svém rozhodování 

považovat tuto námitku za neprokázanou. Správní orgán proto dne 23.4.2019 oznámil veřejnou 

vyhláškou č.j. Hl 27072/2019/SÚ účastníkům řízení pokračování správního řízení a dal jim znovu 

možnost uplatnit svoje námitky a důkazy nejpozději v termínu do 17.5.2019. Správní orgán dále dal 

možnost všem účastníkům řízení vyjádřit se, podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, k podkladům pro vydání rozhodnutí ve lhůtě do 24.5.2019. 

Správní orgán v řízení zkoumal současný stav komunikace a zda komunikace vedená po pozemku 

p.č. st. 63 v k.ú. Jeníkov u Hlinska, která je připojena na místní komunikaci na pozemku p.č. 700/35 

v k. ú. Jeníkov u Hlinska a dále pokračuje po pozemku p.č. 16/2 v k.ú.  Jeníkov u Hlinska splňuje 

podmínky pro zařazení do kategorie: 

A. místní komunikace 

Tato komunikace nemůže být zařazena do kategorie místní komunikace, protože nesplňuje 

podmínku uvedenou v § 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, která zní: místní komunikace 

musí být ve vlastnictví obce. V tomto konkrétním případě je komunikace částečně zpevněná štěrkem, 

ale nemá charakter stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a je tedy součástí 

pozemku p.č. st. 63 v k.ú. Jeníkov u Hlinska. Vlastníkem pozemku p.č. st. 63 v k.ú. Jeníkov u 

Hlinska je paní Dana Batelková, trvale bytem Jeníkov č.p. 32, 53901 Hlinsko v Čechách 1 a Marie 

Laštůvková, Jeníkov č.p. 37, 539 01  Hlinsko v Čechách. 

Závěr správního orgánu: Komunikace vedená po pozemku p. č. st. 63 v k. ú. Jeníkov u 

Hlinska, která je připojena na místní komunikaci na pozemku p. č. 700/35 v k. ú. Jeníkov u 

Hlinska, není místní komunikací. 

 

B. veřejně přístupná účelová komunikace 

Aby komunikace vedená po pozemku p. č. st. 63 v k.ú. Jeníkov u Hlinska (která je připojena na 

místní komunikaci 9c obce Jeníkov, na pozemku p. č. 700/35 v k. ú. Jeníkov u Hlinska) byla 
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zařazena do této kategorie, musela by splňovat kumulativně všechny čtyři zákonné znaky pro tuto 

kategorii. Správní orgán posuzoval splnění všech čtyř zákonných znaků s tímto výsledkem: 

1. znak – Zřetelnost komunikace v terénu. 

Komunikace vedená po pozemku p. č. st. 63 v k. ú. Jeníkov u Hlinska je zřetelně viditelná 

v terénu a její povrch je částečně zpevněn štěrkem, což dokládají i fotografie od účastníků řízení  

založené ve spisu a fotodokumentace pořízená správním úřadem dne 16.5.2019. Část pozemku 

p.č. st. 63 v k. ú. Jeníkov u Hlinska sloužící jako komunikace je od zbývající části pozemku 

oddělena drátěným pletivem. 

Závěr: Správní orgán považuje tento znak za splněný.  

 

2. znak – Komunikace slouží pro potřeby vlastníků sousedních nemovitostí jako 

příjezdová komunikace. 
Komunikace vedená po pozemku p. č. st. 63 v k. ú. Jeníkov u Hlinska je napojena na místní 

komunikaci obce Jeníkov ležící na pozemku p. č. 700/35 v k.ú. Jeníkov u Hlinska, vedenou 

v pasportu místních komunikací pod označením 9c. Komunikace dále pokračuje po pozemku p. č. 

16/2 v k. ú. Jeníkov u Hlinska (vlastníky pozemku jsou účastníci řízení Karel a Marie Laštůvkovi, 

Dana Batelková, Martin Pražák a Marie Pražáková),  a přes pozemek p. č. st. 63 v k. ú. Jeníkov u 

Hlinska se napojuje na komunikaci na pozemku p. č. 667/1 v k. ú. Jeníkov u Hlinska, která je ve 

vlastnictví Obce Jeníkov. Z komunikace na pozemku p. č. 16/2 v k.ú. Jeníkov u Hlinska jsou 

zřízeny sjezdy na pozemek st. 143 v k. ú. Jeníkov u Hlinska s RD č. p. 111 (vlastníky pozemku 

jsou účastníci řízení Štorek Jiří a Chocholoušková Emílie) a pozemek st. 60 v k. ú. Jeníkov u 

Hlinska s RD č. p. 37 (vlastníky pozemku jsou účastníci řízení Karel a Marie Laštůvkovi).  

Závěr: Správní orgán považuje tento znak za splněný. Komunikace slouží pro potřeby 

vlastníků sousedních nemovitostí. 

 

3. znak – Nutná komunikační potřeba, což znamená, že jde buď o jediné spojení, nebo 

musí jít o spojení, které je z jiného důvodu nezbytné (např. jiná komunikace 

nedostatečně plní nutnou komunikační potřebu). Nesmí jít jen o „cestu z pohodlí“. 

Nutná komunikační potřeba se dovozuje pouze k nemovitostem, jejichž vlastníci jsou 

rozdílní od vlastníka předmětné komunikace.  
Dne 30.11.2018 obdržel správní orgán na základě výzvy k vyjádření se k odvolání č.j. Hl 

71189/2018/SÚ ze dne 1.11.2018 vyjádření od občanů s podpisovým archem, kteří v něm 

prohlašují, že deklarovanou komunikaci využívají a potřebují, ve vyjádření není uvedeno 

k jakému účelu tuto komunikaci využívají a proč ji potřebují, vyjádření je tedy nepřezkoumatelné.  

Správní orgán z podkladů pro vydání rozhodnutí vyhodnotil toto vyjádření občanů tak, že 

deklarovanou komunikaci tito občané využívají, ale jedná se z jejich strany jen o cestu z pohodlí 

protože lokalita je rovněž přístupná po komunikaci vedené po pozemku p. č. 667/1 v k. ú. Jeníkov 

u Hlinska, která je ve vlastnictví Obce Jeníkov. 

Účastníci řízení Karel Laštůvka, Jiří Štorek, Emílie Chocholoušková a Anežka Laštůvková se ve 

vyjádření sepsaném advokátní kanceláří Plavec&Partners k podkladům pro vydání rozhodnutí 

vedeného ve spise pod č.j. Hl 33782 vyjádřili k tomuto znaku takto: „Cesta jednoznačně 

uspokojuje nutnou komunikační potřebu. Zejména vlastníci pozemku p. č. st.143 v k. ú. Jeníkov u 

Hlinska, na kterém je postaven RD č. p. 111, by bez použití této komunikace neměli žádnou 

možnost se ke svým nemovitostem dostat. I ostatní účastníci a ostatní občané obce však 

nemovitost využívají a potřebují využívat jako přístup na další pozemky“. 

Správní orgán během řízení zjistil, že pozemky p. č. 16/2, st. 60 a st. 143 v k. ú. Jeníkov u 

Hlinska jsou přístupné po dvou příjezdových komunikacích: 

a) jednak po komunikaci vedené po pozemku p. č. st. 63 (která je předmětem deklaratorního 

řízení) napojené na místní komunikaci na pozemku p. č. 700/35 v k. ú. Jeníkov u Hlinska  

b)  tak i po komunikaci vedoucí po pozemku p. č. 667/1 a dále po pozemku p. č.  st. 63 (jiná 

část pozemku, která není předmětem deklaratorního řízení) a pozemku p. č. 16/2 vše v k. ú. 
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Jeníkov u Hlinska. Paní Dana Batelková, DiS uvádí tuto komunikaci jako alternativní 

přístupovou komunikaci k pozemkům p. č. 16/2, st. 60 a st. 143 v k. ú. Jeníkov u Hlinska. 

Z dnešního hlediska posuzování legitimních omezení základních práv vlastníků soukromých 

pozemků je nutné vyhodnotit nezbytnou proporcionalitu omezení (viz srovnatelný rozsudek 

Městského soudu v Praze č.j. 3A 81/2017- 83 z 12.2.2019, kde je uvedeno „existují–li jiné 

způsoby, jak dosáhnout sledovaného cíle (zajištění komunikačního spojení nemovitostí), aníž by 

došlo k omezení vlastnického práva, je třeba dát před omezením vlastnického práva přednost 

těmto jiným způsobům. 

Správní orgán posuzoval i stav přístupové komunikace uvedené pod písmenem b). V katastru 

nemovitostí je uveden způsob využití – ostatní komunikace.  Povrch této komunikace je částečně 

zpevněn štěrkem, místy jsou zemědělskou technikou vyjeté koleje. Správní orgán vyzkoušel 

průjezdnost této komunikace osobním automobilem Škoda Fábia a pořídil dne 16.5.2019 

fotodokumentaci, která je součástí spisu. Komunikace je průjezdná s velkou opatrností, nicméně 

svým charakterem je určena pro chodce i motorová vozidla. Vlastníkem této komunikace je obec, 

která by měla udržovat komunikaci v takovém stavebně technickém stavu, aby komunikace 

mohla být užívána k účelu, pro který byla zřízena. 

Závěr: Správní orgán považuje tento znak za nesplněný. Existuje jiná možnost přístupu, 

která je pro daný účel dostačující. Touto jinou možností je přístup z veřejně přístupné účelové 

komunikace vedené po pozemku p.č. 667/1 v k. ú. Jeníkov u Hlinska, která je ve vlastnictví obce 

Jeníkov a dále po komunikaci vedené na pozemcích p. č. st. 63 a 16/2 v k. ú. Jeníkov u Hlinska. 

4. znak – Souhlas vlastníka pozemku s užíváním komunikace veřejností. Souhlas 

s obecným užíváním komunikace může mít různé formy. Souhlas s obecným užíváním 

může dát vlastník pozemku i mlčky, neboli konkludentně. K udělení konkludentního 

souhlasu postačuje pouhá nečinnost. Jestliže vlastník po dostatečně dlouhou dobu 

toleruje užívání svého pozemku veřejností k dopravním účelům a nic zjevného proti 

tomu nečinil, pak se má za to, že se vznikem veřejné cesty na svém pozemku souhlasí.  

Současný spoluvlastník pozemku p. č. st. 63 v k. ú Jeníkov u Hlinska  Dana Batelková 

nesouhlasí s užíváním komunikace na tomto pozemku širokou veřejností a ve vyjádření 

doručeném 8.6.2018 č.j. Hl 34421/2018/SÚ se vyjádřila v tom smyslu, že tento pozemek není 

zatížen žádným břemenem užívání, průjezdu ani průchodu a ani nikdy v minulosti nebyl a pouze 

z důvodu dobrých sousedských vztahů byl vstup sousedů na tento pozemek tolerován a tito ho 

z pohodlnosti využívali jako přístupovou cestu ke svým nemovitostem, i když jsou a vždy byly 

tyto nemovitosti přístupné z komunikace vedené po pozemku p. č. 667/1, což doložila 

v přiloženém dokumentu č. 5 – Spis notářský č. j. 693 z 30.5.1934 ve kterém je mimo jiné řešen i 

přístup k č. p. 111, který v té době sloužil jako výměnek a kde se píše …“výměnkářům  přísluší 

pak pouze pro dobu pokud budou vlastníky uvedeného domku právo volného přejezdu a 

přechodu a průhonu dobytka z domku č.p. 111 v Jeníkově přes zahradu a podle stavení č.p. 37 

tamže na veřejnou cestu číslo kat. 667 a zpět za veškerými hospodářskými a podobnými vlastními 

účely“…Součástí spisu notářského č.j. 693 je i geometrický plán  se zakreslením přístupu k č. p. 

111. Dále ve vyjádření uvádí, že dřívější majitelé sice tolerovali vstup vlastníků sousedních 

nemovitostí na svůj pozemek, ale toto nemůže být bráno jako konkludentní souhlas dřívějších 

vlastníků s veřejným užíváním.  

Současní vlastníci sousedních nemovitostí Marie a Karel Laštůvkovi ve vyjádření ze dne 

11.5.2018, a Josef Štorek ve vyjádření ze dne 12.5.2018, se vyjádřili v tom smyslu, že 

komunikace na pozemku p.č. st.63 v k.ú Jeníkov u Hlinska napojená na místní komunikaci na 

pozemku p.č. 700/35 v k.ú. Jeníkov u Hlinska existuje již odnepaměti a předešlí majitelé 

pozemku p.č. st.63 v k.ú. Jeníkov u Hlinska s existencí této komunikace souhlasili. Toto 

vyjádření doložili kopií archivní mapy z roku 1839 a prohlášením ze dne 9.5.1906, které je 

zaznamenáno  ve vložce 38 pozemkové knihy pro katastrální obec Jeníkov a na jehož základě  

byla uložena služebnost jízdy za účely hospodářskými  po pozemku p.č.63 pro každého vlastníka 

pozemku č. 501/2, 501/1, 500/2, 490 a 491 v Jeníkově. Toto svoje vyjádření zopakovali i ve 
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vyjádření sepsaném advokátní kanceláří Plavec&Partners k podkladům pro vydání rozhodnutí 

vedeného ve spise pod č.j. Hl 33782. 

Správní orgán vyhodnotil  předložené důkazy tak, že předchozí vlastníci pozemku p. č. st. 63 

v k. ú. Jeníkov u Hlinska nesouhlasili s obecným užíváním komunikace vedené po tomto 

pozemku širokou veřejností. O tomto svědčí jejich aktivní jednání a snaha řešit užívání 

deklarované komunikace soukromoprávními prostředky, což je doloženo ve spise prohlášením 

z 9.5.1906 a spisem notářským  č.j. 693 z 30.5.1934 ve kterých souhlasili s užíváním svého 

pozemku p. č. st. 63 v k. ú. Jeníkov u Hlinska jako přístupové komunikace ale jen 

k hospodářským účelům a pro jmenovaný okruh osob. To, že dřívější majitelé pozemku p.č. st. 

63 v k. ú. Jeníkov z dobré vůle a zachování dobrých sousedských vztahů tolerovali bez náhrady 

užívání komunikace vedoucí po svém pozemku i vlastníkům sousedních pozemků p. č. 16/2, st. 

60 a st. 143 v k. ú. Jeníkov u Hlinska vyhodnotil správní orgán tak, že se nejedná o souhlas 

s veřejným užíváním, ale o výprosu dle soukromého práva a tudíž není naplněn znak souhlasu 

vlastníka s obecným užíváním. Výprosa je soukromoprávním institutem a jedná se o 

neformalizovaný úkon v podobě jakési „laskavosti“ (viz srovnatelný rozsudek Nejvyššího soudu 

ČR ze dne 7.6.2001 spis. zn Cdo 595/2001). U výprosy není předem dohodnuta doba ani účel 

bezplatného zapůjčení věci – pozemku. Je tedy možné odvolat souhlas s užíváním předmětného 

pozemku a sdělit tomu, kdo předmětný pozemek bezplatně užívá k dopravnímu připojení, aby 

tak nadále nečinil (v obdobné věci rozhodoval Nejvyšší soud ČR, který ve svém rozhodnutí spis. 

zn. 22 Cdo 3040/2007 ze dne 17.4.2009 konstatoval: „Skutečnost, že žalovaní doposud nebránili 

žalobcům v přístupu k jejich stavbě a žalobci toho využívali, pak lze spíše hodnotit jako výprosu, 

kdy vlastník pozemku přecházení jiných osob přes pozemek trpí, aniž by jim k tomuto přecházení 

vzniklo nějaké právo“). 

Závěr: Správní orgán považuje tento znak za nesplněný. 

 

Správní orgán na základě uvedeného zhodnocení všech známých skutečností případu, dospěl 

k závěru uvedenému ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Ing. Vladimír Zavřel 

"otisk úředního razítka"                                  vedoucí stavebního úřadu 
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Obdrží: 

účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky) 

Obec Jeníkov, IDDS: dvma3fi 

Dana Batelková, Jeníkov č.p. 32, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Karel Laštůvka, Jeníkov č.p. 37, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Marie Laštůvková, Jeníkov č.p. 37, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Jiří Štorek, Jeníkov č.p. 111, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Emilie Chocholoušková, Čechova č.p. 180, 538 62  Hrochův Týnec 

Anežka Laštůvková, Jeníkov č.p. 111, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

 

účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou) 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost 

doručuje a dále na desce Obce Jeníkov, kterou tímto žádáme o zveřejnění rozhodnutí. 

Rozhodnutí musí být zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup. Poslední den 

vyvěšení rozhodnutí na úřední desce orgánu, který oznámení doručuje, je dnem doručení. 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
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