HOTELOVÝ RESORT – DOLNÍ VLTAVICE – LIPNO

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PODLE ZÁK. Č. 100/2001 SB.
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ČÁST A: ÚDAJE O OZNAMOVATELI
OBCHODNÍ FIRMA

EDIKT, a.s.

IČ

25172328

SÍDLO

Rudolfovská 95, 37001 České Budějovice

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A
TELEFON OPRÁVNĚNÉHO
ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE

Ing.Václav Sejk, Průběžná 22, 37004 České Budějovice
Člen představenstva
tel.: 387 410 054

ČÁST B: ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Název záměru
„HOTELOVÝ RESORT – DOLNÍ VLTAVICE – LIPNO“
2. Kapacita (rozsah) záměru
Celková rozloha území dotčeného realizací záměru hotelového resortu činí cca 2,03
ha. Staveniště zabírá prostor navržených stavebních objektů : SO 01
Depandance, SO
02 Welness, SO 03 Letní bufet, SO 04 Venkovní bazén, SO 05 Lanové centrum, SO 06
Hřiště, SO 07 Parkoviště, SO 08 Apartmánový dům – Typ A, SO 09 Apartmánový
dům – Typ B, SO 10 Komunikace a zpevněné plochy, SO 11 Terénní a sadové úpravy, SO
12 Čerpací jímka kanalizace, SO 13 Vnitroareálové rozvody kanalizace, SO 14 Přípojka
vody, SO 15 Vnitroareálové rozvody vody, SO 16 Přípojka NN, SO 17 Vnitroareálové
rozvody NN a VO, přeložka vedení NN
Objekt
Zastavěná
Užitná
Obestavěný
Ubytování
plocha(m2)
plocha(m2) prostor(m3)
Pokoje/studi lůžka
a
SO01
Depandance
948
1413
6894
25
54
SO02Welness
484

366

2179

-

-

SO08
Apartmánový
dům – Typ A

5 x 124

5 x 188

5 x 744

5x4

5 x 16

SO09
Apartmánový
dům – Typ B

6 x 124

6 x 188

6 x 744

6x4

6 x 16

3. Umístění záměru
Lokalita navrhovaného rekreačního areálu se nachází v Jihočeském kraji, v okrese
Český Krumlov, v katastrálních území Černá v Pošumaví, ve správním obvodu obce Černá
v Pošumaví a v působnosti obce s rozšířenou působností Horní Planá.
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4. Charakteristika záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem investora (firmy EDIKt,a.s.) je vybudovat rekreační areál v návaznosti na
stávající objekt hotelu Relax, na ktorého rekonstrukci je v současné době vydané
právomocné stavební povolení. Podrobná charakteristika akce je uvedena v kapitole
„Stručný popis technického a technologického řešení záměru“.
V oblasti nádrže Lipno se postupně rozvíjí výstavba rekreačních a turistických
zařízení, v obci Dolní Vltavice jsou však převážně objekty individuální rekreace, obdobně
komplexně pojaté rekreační zařízení zde chybí. Kumulace záměru s jinými záměry se
nepředpokládá.
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
V oblasti vodní nádrže Lipno, se postupně rozvíjí výstavba rekreačních a turistických
zařízení. Souvisí to s postupným rozvojem infrastruktury a se zpřístupňováním přírodního
prostředí lidem. V obci Dolní Vltavice se nachází stávající objekty převážně individuální
rekreace a chybí zde zařízení nabízející komplexní služby v oblasti rekreace a cestovního
ruchu. Navrhovaný areál splňuje tyto požadavky.
Na základě zadání investora a místních podmínek byla navržena jediná koncepce
řešení, záměr tedy není zpracován jako variantní.
Změny ve využití území a jejich rozsah je popsán v kapitole 3.1 „Předmět rozhodnutí“.
Řešená lokalita spadá, jak již bylo uvedeno výše, do správního obvodu obce Černá
v Pošumaví.
Obec Dolní Vltavice má územní plán (zpracovatel ing. arch. Jaroslav Daněk), v němž
je navrhované území zahrnuté a svým využitím je v souladu s platným ÚP.
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Záměrem investora je vybudovat hotelový rekreační areál s komplexní nabídkou
služeb ubytování, sportovního a relaxačního celoročního vyžití. Výstavba bude probíhat na
pozemcích investora. Projekt navazuje na objekt hotelu Relax, na rekonstrukci kterého je
pravomocné stavební povolení. Propojení objektu s nově navrženými provozy, bude řešeno
podzemní chodbou, která bude předmětem změny stavby před dokončením. Napojení na
inženýrské sítě bude řešeno kombinaci stávajícího napojení a nového. Pro likvidaci
splaškových vod bude využitá čistička odpadních vod řešená v rámci rekonstrukce hotelu a
na níž je vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Vytápění objektů bude elektrické a pro
ohřev TÚV budou řešené slunečné kolektory na střeše.
Členění stavby na stavební objekty:
SO 01 Depandance
Na ploše původní ubytovny bude vystavěný objekt Dependance, obdobného
hmotového členění, ale s upravenou dispozicí s převládajícím podílem ubytovacích buněk
převážně dvoulůžkových, nebo tzv.studií s malou kuchyňskou linkou. V přízemí objektu bude
kromě bowling(4 dráhy), squash (2 kurty), lobby bar a vodní záchranná služby.
SO 02 Welness
Objekt, který díky morfologii terénu je částečně v podzemí, obsahuje vnitřní bazén,
saunu, masáže, vodní lázeň, posilovnu a nezbytné hygienické zázemí.
SO 03 Letní bufet
Přízemní objekt posazený na ozeleněné střeše objektu Welness je v přímém
napojení na venkovní bazén. Letní bufet bude sloužit pouze v letní sezóně.
SO 04 Venkovní bazén
Venkovní bazén bude v provozu pouze v letním období a bude navazovat na stávající
terasu před hotelem Relax.
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SO 05 Lanové centrum
Pestrou skladbu relaxačních a sportovních aktivit doplňuje lanové centrum, které je
v podstatě sestavou kůlů, laviček a jiných podpor, na kterých jsou natažené laná pro pohyb
lidí.
SO 06 Hřiště
Venkovní hřiště na tenis a víceúčelové řiště jsou osazené do mírného svahu a vytváří
tak s parkovištěm soustavu teras.
SO 07 Parkoviště
SO 08 Apartmánový dům – Typ A
Ubytovací kapacity v areálu významně doplňují apartmánové domy, co je samostatně stojící
dvoupodlažní objekt se čtyřmi obytnými jednotkami
SO 09 Apartmánový dům – Typ B
Je obdobně řešený jako typ A, ale přístupové schodiště do podkroví má oddělené pro
jednotlivé ubytovací jednotky. Celkem je navrženo 11 apartmánových domů
SO 10 Komunikace a zpevněné plochy
Pro zajištění obslužnosti areálu jsou realizované nové komunikace, navazující na
stávající přístupové a příjezdové komunikace. Součástí těchto ploch jsou i parkovací plochy.
Povrch komunikací bude převážně asfaltový a dlážděný betonovou dlažbou.
SO 11 Terénní a sadové úpravy
Vzhledem k terénní konfiguraci – mírný svah je nutné řešit pro osazení jednotlivých
objektů terénní úpravy. Uvažuje se s využitím vykopaného materiálu na násypy tak, aby byla
přibližně vyrovnaná bilance a nebylo potřeba řešit nadměrný přesun a odvoz zeminy.
SO 12 Čerpací jímka kanalizace
Vzhledem ke spádovým poměrům a poloze čističky odpadních vod bude potřeba
z některých objektů čerpat splaškové vody. k tomuto účelu bude vybudována čerpací jímka.
Ve chvíli kdy se vybuduje obecní čistička odpadních vod a příslušná kanalizační síť bude
tento stavební objekt zrušený a kanalizace bude gravitačně napojená do obecní sítě.
SO 13 Vnitroareálové rozvody kanalizace
Část těchto rozvodů bude gravitační (do jímky) a část bude tlaková (z jímky do ČOV)
SO 14 Přípojka vody
Stávající vodovodní přípojka kapacitně nebude stačit k vybudování celého areálu,
proto bude v blízkosti Dependance realizována nová vodovodní přípojka pro apartmánové
domy
SO 15 Vnitroareálové rozvody vody
Vnitroareálové rozvody vody budou zásobovat vodou jednotlivé apartmánové domy
SO 16 Přípojka NN
Část objektů areálu je napojená na síť NN, ale kapacita je nedostatečná, proto bude
ze sloupové trafostanice realizována nová přípojka pro apartmánové domy.
SO 17 Vnitroareálové rozvody NN a VO, přeložka vedení NN
Tyto rozvody budou distribuovat el. energii k jednotlivým objektům, areál bude
osvětlený, především podél komunikací. Přeložka vedení bude u objekt hřiště.
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení realizace záměru se předpokládá na podzim roku 2008. Dokončení akce
na jaro následujícího roku.
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Lokalita stavby se nachází v katastru obce Černá v Pošumaví. Akce spadá
do Jihočeského kraje, okresu Český Krumlov, do působnosti obce s rozšířenou působností
Horní Planá.

5/11

9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí
vydávat
Rozhodnutí o umístění stavby – řeší stavební úřad obce s pověřenou působností –
Horní Planá
Stavební povolení
– pro stavební objekty řeší stavební úřad obce s pověřenou
působností – Horní Planá
- pro vodní díla řeší v rámci vodoprávního řízení Městský úřad
Čeký Krumlov, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad.
II. ÚDAJE O VSTUPECH
1. Půda
Stavbou dojde k záboru půdy pozemků zemědělského půdního fondu. Jedná se o
pozemky bez hospodářského využití a v katastru nemovitostí jsou evidované jako louka a
travní porost, p.č. 547/1, 547/73, 566 a 567/2 v k.ú. Černá v Pošumaví. Při výstavbě areálu
dojde k přebytku humózní zeminy. Předpokládá se využití celého objemu přebytečné ornice
pro zúrodnění a ozelenění nezastavěných ploch.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou záměrem dotčeny.
2. Voda
Voda bude do areálu dovedená z místního vodovodu stávajícími a novou přípojkou.
Celková kapacita odběru bude max 0,71 l/s
3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Nároky na surovinové zdroje nebudou v areálu vznikat, energetickým zdrojem
potřebným k provozu areálu bude elektrická energie odebírána z místní distribuční soustavy.
Celkové nároky na elektrickou energii jsou:
SO 01 Depandance
ústřední vytápění hodinově
80.540W
ročně
140 MWh
SO 02 Welness
ústřední vytápění hodinově
21.620W
ročně
35 MWh
SO 08(09) Apartmánové domy
ústřední vytápění hodinově (každý) 9.840W x 11 obj...108.240W
ročně(každý)
16 MWh x 11 obj...176 MWh
Areál celkem

351 MWh

Pozn. Celkové potřeby tepla zahrnují: vytápění, vzduchotechniku(s rekuperací) a ohřev TUV.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dopravní infrastruktura bude v rámci projektu řešena na pozemcích investora – bude
to vnitroareálová síť obslužných komunikací napojených stávajícími sjezdy na místní
komunikace v obci.
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Přístup do areálu je zabezpečený obslužní příjezdovou komunikací, napojenou na
hlavní příjezdovou silnici do obce Dolní Vltavice. Obslužní komunikace bude rozšířená tak,
aby bylo možné na ní podélně zaparkovat a aby umožňovala příjezd zásobovacích vozidel
k hotelu – toto je řešeno již vydaným stavebním povolením na objekt hotelu Relax.
V prostoru hotelu RELAX bude komunikace prodloužená a s ohledem na konfiguraci terénu
bude zaústěná do venkovního parkingu. Navržená kapacita tohoto parkingu bude určená
hotelovým hostům a části hostů z objektu Dependance. Další komunikace charakteru
účelové obslužní komunikace budou zpřístupňovat jednotlivé apartmánové domy.
V návaznosti na tuto trasu budou realizované parkovací plochy pro ubytované. Pro vjezd do
areálu bude ještě sloužit stávající vjezd v prostoru objektu Dependance, z pobřežní místní
komunikace. Z tohoto příjezdu budou zpřístupněné sportoviště, v návaznosti na které budou
parkovací místa a několik parkovacích míst bude i v blízkosti Dependance.
Pohyb pěších a cyklistů bude spojený s automobilovou dopravou. Celkově bude
doprava v areálu zklidněná a nebude zásadně ovlivňovat charakter území.Ozeleněné plochy
budou doplněné chodníky a zpevněnými plochami pro pohyb a pobyt pěších.
Vozovky budou konstruované jako asfaltové, obousměrné šířky 5,5m, jednosměrné
šířky 3,5m.
Doprava v klidu
Parkování návštěvníků je zabezpečeno v několika parkovacích plochách – vše
na teréně. Na standardní parkovací místa je navrženo min.10% parkovacích míst parametrů
pro ZTP
Celková kapacita parkovacích míst:
Parking

42 + 6 ZTP

Apartmánové domy

39 + 5 ZTP

Sportoviště+Dependance

17 + 3 ZTP

CELKEM

98 + 14 ZTP

III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
Realizací rekreačního areálu nedojde ke zhoršení kvality životního prostředí, naopak
projektovaný areál by se mohl stát příkladem pro další stávající objekty a areály, které neřeší
do důsledků ochranu životního prostředí, likvidaci odpadních vod a šetření energie (solární
systémy, vysoké tepelně technické parametry objektů a pod,)
Provoz areálu:
Likvidace splaškových vod
Areál bude napojený na navrhovanou Čističku odpadních vod, na kterou je již vydané
pravomocné územní rozhodnutí. Přečištěné vody budou odvedené do Lipna. Tento stav
bude funkční až do doby realizace obecní čističky, kdy dojde k propojení do tohoto veřejného
systému.
Návrhová celková kapacita ČOV (včetně stávajícího objektu Hotelu Relax)
11 460 BSK5 /den (191EO) + 7700 BSK5 /den (128 EO) = 19 160 BSK5 /den
= 319 EO
Likvidace odpadů
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Odpady vznikající při provozu areálu budou tříděny a likvidovány předepsaným
způsobem v souladu se zákonem 185/2001 sb. Odpad bude tříděný a soustřeďovaný
v nádobách ve vyhrazených místech v rámci areálu.
Vzhledem k povaze využití hotelu není předpoklad, že by svým budoucím
provozem negativně ovlivňoval životní prostředí.
Při provozu bude vznikat odpad:
20 01
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
20 01 01
Papír a lepenka
20 01 02
Sklo
20 01 08
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
20 01 38
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 01 39
Plasty
20 01 40
Kovy
20 01 99
Další frakce jinak blíže neurčené
20 03
Ostatní komunální odpady
20 03 01
Směsný komunální odpad
20 03 99
Komunální odpady blíže neurčené

Výstavba areálu
Stavba a provádění stavebních prací neovlivní negativně životní prostředí. Celá
výstavba bude řešena tak, aby byl minimalizován případný negativní účinek a dopad na
okolí.
Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k porušování nočního klidu.
Při provádění zemních prací budou vozidla vyjíždějící na veřejnou komunikaci očištěna a tím
bude zabráněno jejímu znečišťování. V průběhu výstavby budou veškeré použité dopravní
prostředky odstavovány na vlastní ploše staveniště, nikoli na veřejné komunikaci.
Odpady budou tříděny a likvidovány předepsaným způsobem v souladu se zákonem
185/2001 sb. V průběhu výstavby budou vznikat odpady ze stavebních prací:
17 05 04
17 05 06
17 01 01
17 01 07
17 09 04
17 04 05
17 02 01
17 02 02
17 02 03

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
Beton
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03
Železo a ocel
Dřevo
Sklo
Plasty

ČÁST C: ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území
Řešená lokalita se nachází v zastavěné části obce Dolní Vltavice a dle platného
územního plánu je určená k zástavbě. Obec Dolní Vltavice se nachází na výběžku pevniny
do Lipenské nádrže, přibližně v jejím středu.
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Území přiléhající k Lipnu je ve správě Povodí Vltavy. Celová plocha dotčeného území
je cca 3,5ha a převážně je to plocha travního porostu, ostatní plocha a zastavěná plocha.
Části pozemku jsou zarostlé náletovými dřevinami, nachází se zde i několik solitérních
dřevin, převážně přestárlých. Pozemky s ochranou zemědělského půdního fondu nejsou
dlouhodobě využívané a vzhledem k nadmořské výšce a klimatickým poměrům ani nejsou
vhodné k hospodářskému využívání.
Výskyt chráněných rostlinných a živočišných druhů v řešené lokalitě není žádný,
aktivity v území nemají dle vyjádření CHKO Šumava významný vliv na evropskou
významnou lokalitu a ptačí oblast. Dotčené území je zařazeno do 4.zóny ochrany přírody
CHKO Šumava.
2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
Pravděpodobné významné ovlivnění se očekává u složek životního prostředí jako je
půda, populace.
Cílem akce je zachovat stávající kvalitu životního prostředí a zachovat převážně
přírodní charakter místa
Půda
Část dotčených pozemků je vedená jako pozemek s ochranou zemědělského
půdního fondu. Charakteristika BPEJ je 93621, při realizaci záměru dojde ke trvalému odnětí
půdy ze ZPF(v souladu s platným ÚP).
Populace
V současné době je osídlení lokality velmi malé, převážně krátkodobé s výraznou
sezónnosti. Vzhledem k povaze místa – rekreační centrum, je zde mnoho sezónních
pracovníků. Realizaci záměru dojde k nárůstu počtu těchto pracovníků.

ČÁST D: ÚDAJE O VLIVU ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti
Realizovaný záměr neovlivní negativně životní prostředí v lokalitě. Jednotlivé objekty
jsou součásti přírodního prostředí Lipenské nádrže a svým charakterem budou navazovat na
stávající rozvolněnou zástavbu Dolní Vltavice.
Pouze při výstavbě může dojít k negativnímu ovlivnění, a to dočasným zvýšením
hlučnosti v okolí staveniště v důsledku provozu stavebních mechanizmů. Při výstavbě areálu
dojde k přebytku humózní zeminy. Předpokládá se využití celého objemu přebytečné ornice
pro zazelenění nezpevněných a nezastavěných ploch v areálu. Výkopek bude použitý pro
násypy a terénní úpravy.
Při provádění stavby se nepředpokládají pracovní postupy s negativním vlivem
na životní prostředí, důsledně je třeba použít hmot a mechanismů zajišťujících spolehlivou
ochranu prostředí před kontaminací ropnými látkami. Do stavebních strojů budou tedy
použity v maximální možné míře hydraulické a mazací kapaliny s propůjčenou ochrannou
známkou Ekologicky šetrný výrobek.
Areál bude napojený na technickou infrastrukturu – odběr vody z veřejného vodovodu
bude 0,71l/s, vypouštění přečištěných odpadních vod bude v kapacitě 19 160 BSK5 /den =
319 EO. Po realizaci obecní čističky odpadních vod bude areál napojený do veřejné
kanalizace.
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Celková rozloha území dotčeného stavbou činí 3,5 ha.
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Nadmořská výška 723 m.
Osada je dnes součástí Černé v Pošumaví.
V roce 1850 měla Dolní Vltavice 299 obyvatel a k roku 1970 zde žilo 31 obyvatel.
Dnes je Dolní Vltavice rekreačním střediskem na břehu přehradního jezera Lipno.
3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice
Realizace Hotelového resortu Relax v Dolní Vltavici svým plošným rozsahem ani
možnými nepříznivými vlivy nepřesahuje státní hranice České republiky.
4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
Do stavebních strojů budou použity v maximální možné míře aplikace dle údajů
výrobce jako hydraulické a mazací kapaliny látky s propůjčenou ochrannou známkou
Ekologicky šetrný výrobek (včetně ztrátového mazání motorových pil). Jako separační
prostředky pro bednící práce nebudou použity prostředky na ropné bázi (lze použít např.
separační prostředky na čistě rostlinné bázi).
Při betonáži provede dodavatel opatření proti úniku cementového mléka do toku.
Okolo stromů, které by mohly být náhodně poškozeny pohybem stavební
mechanizace, se před zahájením prací provede ochranné obednění dřevěnými ohrádkami.
Dřeviny budou káceny pouze v nezbytně nutném rozsahu. Úbytek dřevin kácením
bude plně kompenzován navrženými výsadbami dřevin.
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů
Vzhledem k charakteru navrhovaného záměru, který je poměrně přesně definovatelný
rozsahem stavebního díla a míry využívání území nelze předpokládat velké nedostatky a
neurčitosti, které se vyskytly při specifikací vlivů.
Vzhledem k charakteru okolí, obecným zkušenostem ze vzdálenějších lokalit
i zkušenostem z nedalekého nedávno vybudovaného penziónu v Novohradských horách, lze
očekávat, že realizace nebude mít negativní vliv na životní prostředí.
ČÁST F: DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
K předkládanému záměru jsou doloženy grafické přílohy, které obsahují: situaci
širších vztahů, souhrnnou situaci a situaci na podkladu katastru nemovitostí.
2. Další podstatné informace oznamovatele
Toto oznámení je podáváno proto, že na základě novely zákona č.100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, záměr „Hotelový resort RELAX v Dolní Vltavici“
podléhá zjišťovacímu řízení o posuzování vlivů na životní prostředí, dle položky 10.11
Rekreační areály, hotelové komplexy a související zařízení na ploše nad 1 ha..
ČÁST G: VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Výstavba hotelového resortu v Dolní Vltavici naváže na rekonstrukci stávajícího
hotelu RELAX, na které je vydáno pravomocné stavební povolení. Lokalita je svou polohou
na Lipenské přehradě jedinečná a v kontextu stoupající tendence realizovat na Lipně
rekreační zóny dostává příležitost stát se vyhledávaným místem relaxace a odpočinku.
Charakter jednotlivých řešených objektů je horského až chalupového stylu, s odkazem na
tradiční architekturu. Technické vybavení a infrastruktura areálu je navržená dle platných
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norem, důraz je kladený na hospodárné využívání energií, vysoké tepelně technické
parametry staveb, využívání odpadního tepla a slunečné energie. V rámci areálu mají
významný podíl plochy zeleně, na střechách objektů zapuštěných do terénu jsou aplikované
vegetační střechy. Všeobecně lze konstatovat, že stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění
životního prostředí v řešené lokalitě.

ČÁST H. VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU K ZÁMĚRU
Z HLEDISKA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE.

Datum zpracování oznámení: 06/2008

Zpracovatel:
REDFOR s.r.o., Jana Uhra 4, 60200 Brno, tel:541 210 206,mail: info@redfor.cz

Podpis zpracovatele oznámení:
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