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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě, jako speciální stavební úřad příslušný
podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební
zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební
povolení, kterou dne 7.12.2022 podal

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad
Sázavou, IČO 01312774, Strojírenská č.p. 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Polní cesty C24 a C26 s výsadbou doprovodné zeleně v k.ú. Horní Bobrová

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2044 (ostatní plocha), 2089 (ostatní plocha), 2095 (ostatní
plocha), 2675 (ostatní plocha) v katastrálním území Horní Bobrová.

Stavba obsahuje:

- Vybudování polních cest ve stávající trase, včetně provedení rozšíření v obloucích, provedení
podélného odvodnění, zpevnění krytu cesty z asfaltobetonu a příčným jednostranným sklonem 3%,
provedení sjezdů, výhyben a výsadeb z ovocných stromů.

- Řešená stavba je rozdělena na dva úseky:

 Úsek cesty C 24 (0,000 00 – 0,377 79 km) na části pozemků parc.č. 2675 a 2044 o celkové
délce 377,8 m a šířce 4,0 m, s výsadbou 23 ks stromů.

Napojení polní cesty C 24 na silnici II/360 Bobrová – Radešínská Svratka bude realizováno
rozšířením stávajícího sjezdu na délku 20,4 m, na krajích osazeno směrovými sloupky Z-II g dle
TP 65 (v km 0,000 00). V km 0,014 60 bude uloženo sdělovací vedení do chráničky kabelové
PE110 délky 7,5 m a osazena rezervní chránička PE 110 v délce 7,5 m. V km 0,197 00 bude
osazena vsakovací jímka 2,5 x 1,5 x 2,0 m, v km 0,0343 55 – 0,378 60 v délce 35,05 m
pravostranné napojení polní cesty C26 , v km 0,377 79 konec úpravy polní cesty.
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 Úsek cesty C 26 (0,000 00 – 1,063 05 km) na pozemku parc.č. 2095 a části pozemku parc.č.
2089 o celkové délce 1063,1 m a šířce 4,0 m, s výsadbou 72 ks stromů.

V km 0,000 00 začátek úpravy, napojení na polní cestu C 24, v km 0,380 70 odstranění
stávajícího trubního propustku, položení nového trubního propustku PP DN 500, délky 6,55 m,
zakončen kolmými čely z lomového kamene, v km 0,381 80 – 0,385 80 levostranný sjezd délky
4,0 m na cestu C 25 na pozemku parc. č. 2089, v km 0,380 20 – 0,412 20 pravostranná výhybna
délky 20,7 m se sjezdem na pozemek parc .č. 2090, v km 0,487 00, v km 0,606 50 a v km 0,718
00 svodné žlaby délky 4,5 m, v km 0,565 10 až 0,688 65 levostranná výhybna délky 20,0 m, v
km 1,058 05 až 1,063 05 přechodová šíře polní cesty k napojení na stávající komunikaci, v km
1,063 05 konec úpravy, napojení délky 3,2 m, asfaltová emulzní zálivka.

- Vše v katastrálním území Horní Bobrová.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval a autorizoval Tomáš
Hrdonka, ČKAIT 0701282, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová
doprava; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního
úřadu.

2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a) vzhledem k charakteru stavby postačí závěrečná kontrolní prohlídka stavby

4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

5. Stavba bude prováděna dodavatelsky firmou dle výběru. Stavebnímu úřadu bude min. 14 dní před
zahájením prací oznámen její název a sídlo.

6. Při provádění stavby je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání
sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků
nebo staveb, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních
pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k
nepořádku na staveništi apod. Při provádění stavby nesmí být také nad míru přípustnou znečišťováno
životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována
hlukem, prachem a vibracemi. Současně také nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a
podzemních vod ropnými a jinými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí
stavby do původního nebo náležitého stavu.

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při
práci, zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcího předpisu, tj. nařízení vlády č. 591/2006
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a
dbát na ochranu zdraví a života osob na staveništi.

8. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na
ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se vztahujících.

9. S odpady vzniklými v rámci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o
odpadech. Stavebnímu úřadu budou doloženy doklady o zákonné likvidaci odpadů u závěrečné
kontrolní prohlídky stavby. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán do
smluvního zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadů. Dále zde musí být
identifikační údaje tohoto zařízení (název, sídlo, IČO a IČZ) a datum předání odpadu.

10. Staveniště musí odpovídat požadavkům ustanovení § 24c vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Stavební činnost bude
uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na
minimum. Práce, jejichž hlučnost by přesahovala 50 dB, nebudou prováděny v době od 21 hodin do
7 hodin.
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11. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Nové
Město na Moravě č.j. MUNMNM/27848/2022/3 ze dne 26.10.2022:

a) Silniční správní úřad vydal souhlasné závazné stanovisko s podmínkami:

 Během prací nesmí být na silnicích, místních komunikacích a jejich součástech skladován žádný
materiál, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace nesmí být
poškozovány a znečišťovány. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.

 Při umístění nového vedení inženýrských sítí a jiných nadzemních vedení nebo pozemních vedení
všeho druhu v silničním pozemku (pozemek, na němž je umístěno těleso silnice nebo místní
komunikace a silniční pomocný pozemek) je třeba požádat silniční správní úřad o povolení
zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace , podle ust. § 25 odst. 6 písm. d) zákona o
pozemních komunikacích.

 Při užití silnice nebo místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům,
než pro které je určena (stání vozidel na pozemní komunikaci, uložení materiálu, překop, protlak,
výkop aj.) je třeba povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace příslušného
silničního správního úřadu. O povolení zvláštního užívání pozemní komunikace požádá žadatel
odbor dopravy a vnitřních věcí MěÚ Nové Město na Moravě minimálně 1 měsíc před realizací
prací.

 O povolení uzavírky silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace
požádá žadatel minimálně 30 dní před zahájením prací. Žádost musí obsahovat náležitosti
stanovené § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 Dopravní značení na silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci je
možné osadit až po vydání samostatného přípisu vydaného odborem dopravy a vnitřních věcí
MěÚ Nové Město na Moravě. Součástí žádosti bude zpracovaná situace se zakreslením
dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb. a Technických podmínek.

12. Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou v závazném stanovisku č.j. KRPJ-121864-2/ČJ-
2022-161406-DING ze dne 24.10.2022 stanovuje tyto podmínky:

 rozhledové poměry stávajících připojení nesmí být předmětnou akcí zhoršeny

 šířka připojení musí umožňovat (směrodatným) vozidlům plynulé odbočení z komunikace a vjezd
na ni

 podélný sklon připojení bude v souladu s příslušnými normovými ustanoveními

 způsobilost připojení ve smyslu výše uvedených podmínek je třeba zachovat a udržet po celou
dobu existence připojení

13. V zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací („SEK“) společnosti CETIN
a.s. Při provádění stavby budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických
komunikací dle vyjádření společnosti CETIN, a.s. s platností do dne 2.11.2024, č.j. 807249/22, tj.
zejména:

 Dodržte ČSN 73 6005. Ve vzdálenosti blíže než 1 m od trasy PVSEK nepoužívejte mechanizaci.
V místě křížení požadujeme prodloužení stávající chráničky na kabelech SEK pomocí
betonových žlabů tak, aby chránička přesahovala min. 0,5 m za zpevněnou plochu. Vedle založit
rezervní chráničku o pr. 110 mm, u které musí být utěsněné konce proti vniknutí nečistot. Před
záhozem bude přizván pracovník SEK ke kontrole uložení trasy do chráničky a každého dalšího
odkrytí kabelové trasy. Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout.

 Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník,
společnost CETIN a.s. Stavebník, který překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady
spojené s nezbytnými úpravami dotčeného úseku SEK.

 Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o
realizaci překládky SEK

 Před zahájením jakýchkoliv zemních prací na stavbě bude vytyčena trasa sítě elektronických
komunikací (SEK) na terénu. S vytyčenou trasou SEK budou seznámeny všechny osoby, které
budou anebo by mohly provádět na stavbě zemní práce.

 Pět pracovních dní před zahájením prací na stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti
CETIN zahájení prací. Písemné oznámení bude zasláno na adresu elektronické pošty POS.
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 Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození (např. umístěním
silničních betonových panelů nad trasou SEK). Do doby, než bude zajištěna ochrana SEK proti
mechanickému poškození, nesmí být trasa SEK přejížděna vozidly, stavební mechanizací apod.
Při přepravě vysokých nákladů nebo při pojíždění stroji pod nadzemním vedením SEK je
stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje
spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu vozidel či mechanizace.

 Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke
změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze
země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se
zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je
stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je
dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního
vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a
vědomí společnosti CETIN a) ke změně nivelety terénu, b) k výsadbě trvalých porostů, c) ke
změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník
povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

 Zjistí-li stavebník při provádění prací rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností,
je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty
POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích do doby, než získá písemný souhlas POS s
pokračováním prací.

 Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s
kryty kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoli manipulovat
s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoli jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž
bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad
trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

 Byla-li na stavbě odkryta SEK je stavebník povinen 3 pracovní dny před zakrytím SEK písemně
oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Stavebník není oprávněn
provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

14. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu a k žádosti doloží doklady
dle části B přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou,
Strojírenská č.p. 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Městys Bobrová, Bobrová č.p. 138, 592 55 Bobrová
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1

Odůvodnění:

Dne 7.12.2022 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a
stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 18.1.2023 vyzván k doplnění žádosti a
řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 19.1.2023.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a
ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Stavební řízení na předmětnou
stavbu je řízení s velkým počtem účastníků, stavební úřad proto postupoval dle ustanovení § 144 odst. 6
správního řádu.

V souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona stavební úřad zahrnul do okruhu účastníků stavebníka,
vlastníky pozemků, na kterých je stavba realizována (dle výroku rozhodnutí – stavební povolení), osoby,
které mají k dotčeným pozemkům jiné věcné právo a toto právo může být prováděním stavby dotčeno,
vlastníky sousedních pozemků (parc. č. 2698, 2164, 2634, 2640, 2174, 2211, 2225, 2411, 2157, 2334,
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2609, 2551, 2158, 2724, 2266, 2305, 2402, 2663, 2337, 2132, 2147, 2510, 2613, 2072, 559, 558, 2092,
2614, 2108, 2727, 2716, 2193, 2666, 2622, 2265, 2277, 2280, 2090, 2091, 2010, 2099, 2705, 2212, 2133,
2097 v katastrálním území Horní Bobrová). Vlastníci dalších, vzdálenějších pozemků a staveb nemohou
být umisťovanou a povolovanou stavbou, vzhledem k jejímu charakteru a rozsahu, ve svých právech
dotčeni.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné
požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaný zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Ke stavbě vydalo stanovisko
Povodí Moravy ze dne 25.10.2022, pod č.j. PM-47953/2022/5203/Žu, Krajský úřad Kraje Vysočina,
Odbor životního prostředí a zemědělství, orgán státní správy v ochraně přírody a krajiny pod č.j. KUJI
91767/2022 dne 31.10.2022 a vyjádření pod č.j. KUJI 90210/2022 ze dne 25.10.2022, koordinované
závazné stanovisko vydal MěÚ Nové Město na Moravě č.j. MUNMNM/27848/2022/3 dne 26.10.2022,
závazné stanovisko vydala Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou pod č.j. KRPJ-121864-
2/ČJ-2022-161406-DING ze dne 24.10.202, Sekce majetková Ministerstva obrany ČR, odbor ochrany
územních zájmů a státního odborného dozoru pod č.j. 141361/2022-1322-OÚZ-BR dne 20.10.2022,
vyjádření Úřadu městyse Bobrová jako silničního správního úřadu, č.j. MEBO 181/2022, dne 14.10.2022.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru ÚP a stavebního řádu
Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě 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.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Jamborová Lenka
vedoucí odboru
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a současně zveřejněno způsobem
umožňující dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním
dnem oznámení.

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

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení. Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí.
Razítko: Razítko:

V elektronické podobě zveřejněno od: V elektronické podobě zveřejněno do:

…………………………………….. ……………………………………..

Podpis oprávněné osoby potvrzující zveřejnění. Podpis oprávněné osoby potvrzující zveřejnění.
Razítko: Razítko:

Obdrží:

Účastníci (doporučeně do vlastních rukou)
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou, IDDS:
z49per3

sídlo: Strojírenská č.p. 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Městys Bobrová, IDDS: ithbpzs

sídlo: Bobrová č.p. 138, 592 55 Bobrová
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., IDDS: 3qdnp8g

sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, Praha 9-Libeň, 190 00 Praha9
Agroinvest Bobrová, družstvo, IDDS: sbbjwe9

sídlo: Bobrová č.p. 308, 592 55 Bobrová
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Dotčené orgány (doporučeně)
MěÚ - odbor stavební a ŽP, ochrana přírody, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
MěÚ - odbor dopravy a vnitřních věcí, IDDS: y67bvir

sídlo: Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem - odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

sídlo: Teplého č.p. 1899, 530 02 Pardubice 2
Úřad městyse Bobrová, IDDS: ithbpzs

sídlo: Bobrová č.p. 138, 592 55 Bobrová
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: ksab3eu

sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1
Policie ČR krajské ředitelství policie kraje Vysoč, IDDS: x9nhptc

trvalý pobyt: nám. Republiky č.p. 69, 591 20 Žďár nad Sázavou 1

S žádostí o vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):
MěÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Úřad městyse Bobrová, Bobrová č.p. 138, 592 55 Bobrová
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