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VEŘEJNÁ     VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
vodoprávní řízení

ve věci schválení
Kanalizačního řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Mutěnice

Městský úřad Hodom'n, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle
ustanovení  §  10  a  §  11  odst.1  písm.  a)  zákona  č.  500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve  znění  pozdějších

předpisů  (dále jen  „spróv7tz' r`ód`),  ve  smyslu  §  2  odst.1  zákona  č.  314/2002  Sb.,  o  stanovení  obcí
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
podle ustanovení  §  61  a  §  66 zákona č.  128/2000  Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,  a jako  příslušný  vodoprávní  úřad  podle  §   104  odst.  2  písm.  c)  a  §   106  odst.   1   zákona
č. 254/2001  Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „voc*z' zób7? `) a podle  § 25 písm. b) zákona č. 274/2001  Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro  veřejnou potřebu  a  o  změně  některých zákonů  (zákon  o  vodovodech  a  kanalizacích),  ve  znění
pozdějších předpisů (dále jen „ zóÁo# o vocbvodécÁ cz kcrm/z.zocz'cÁ "), po přezkoumání podané žádosti
v provedeném vodoprávním řízení, navrhovateli, účastníkovi řízení dle § 27 odst.  1  písm. a) správního
řádu, tj. vlastník stokové sítě pro veřejnou potřebu v obci Mutěnice, jímž je právnická osoba:

Obec Mutěnice, se sídlem Masarykova 200, 69611 Mutěnice, IČ0: 00285145, CZ-NACE: 84110
(ď5]e také ien „ navrhovatel " , potirtpadče „vlastník stokové sítě pro veřejnou potřebu"),

1.          schvaluje,
podle §  14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích, ve smyslu ustanovení §  115 vodního zákona:

Kanalizační řád stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Mutěnice  (dále také jen „ Klní72o/z.zc7Č7€z'
řád"),
katastrální  územi'   Mutěnice   [700444],   obec   Mutěnice   [586412],   okres   Hodonín   [CZ0645],   kraj
Jihomoravský  [CZ064],  HGR:  2250  @olnomoravský  úval  -sevemí  část,  základni),  ČHP:  4-17ml-
101, národm' plán oblasti povodí Dunaje, dílčí plán oblasti povodí Dyje, vodní útvar povrchových vod:
D129  (Kyjovka po  ústí do  toku Dyje),  vodní útvar podzemních vod:  22503  (Dolnomoravský úval -
jižní část, základní).

Kanalizační řád se schvaluje na dobu do:   31. 12. 2020.

Město Hodonín,  Masarykwo nám. 53/ 1, 69S 3S Ilodonín
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Za kteých se Kanaiizačnířád sc::.a]uje:S t a n ° V u j e   podmínkw                                                                              ,

1.     Veškeré  změny v průběhu platnosti  Kanalizačního  řádu  budou  včas  oznámeny  a projednány  se
zdejším vodoprávním  úřadem  a  následně  uvedeny  v  Kanalizačním  řádu.  V případě  zásadních
změn bude zpracován a ke schválení předložen aktualizovaný Kanalizační řád.

2.     Jednotliví  producenti  odpadních  vod  musí  dodržovat  stanovenou  maximální  míru  znečištění
danou Kanalizačním řádem.

3.     Zjištěné případy vypouštění odpadních vod v rozporu  s Kanalizačním  řádem předmětné  stokové
sítě  budou  včas  oznámeny  orgánům  státní  správy  (zejména  zdejšímu  vodoprávnímu  úřadu),
správci vodního toku a budou učiněna taková opatření,  aby bylo zabráněno  následným  škodám,
popř. haváriím.

4.     Schválený Kanalizační řád je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

111.       zrušuje,
v celém  rozsahu dodatek č.  1  Kanalizačního  řádu  stokové  sítě pro  veřejnou potřebu obce Mutěnice,
který byl schválen rozhodnutím Městského úřadu Hodonín, odboru životního prostředí, ze dne  19. 2.
2016, č. j.12992/2016, sp. zn. ŽP/16/637/SZ s nabytím právní moci dne 25. 3. 2016 a dobou platnosti
do  31.12.  2020.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu; účastníci vodoprávního řízení
dle ustanovení § 115 vodního zákona, ve smyslu § 27 odst.1 písm. a) správního řádu:

•      Obec Mutěnice, se sídlem Masarykova 200, 69611  Mutěnice, IČO: 00285145 -vlastník stokové
sítě pro veřejnou potřebu

•       Skládka  Hraničky,  spol.  sr.o.,  se  sídlem  Masarykova  200,  69611  Mutěnice,  IČO:  25561405  -

provozovatel stokové sítě pro veřejnou potřebu

0 D Ů V 0 D N Ě N Í:

Městský  úřad  Hodonín,  odbor životního  prostředí,  zdejší  vodoprávní  úřad,  obdržel  dne  25.  2.  2019,
žádost od navrhovatele, kterým je právnická osoba: Obec Mutěnice, se sídlem Masaiykova 200, 696
11 Mutěnice, IČO: 00285145, o schválení Kanalizačního řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu
obce Mutěnice podle §  14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích -katastrální území Mutěnice,
obec Mutěnice, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Dnem obdržení žádosti  bylo  ve  věci  zahájeno příslušné  správní (vodoprávní)  řízení ve  smyslu  §  44
odst.1   správního  řádu,  ustanovení  §   115  vodního  zákona  a  ve  smyslu  zákona  o  vodovodech  a
kanalizacích.

S ohledem na to, že předmětná žádost ze dne 25.  2.  2019 nebyla doložena požadovaným způsobem,

Zoni,9,n::,P.si::*/žon|ě5,tesrpé.2:Yiž#|g/áj%žiá;ŤtÝ,zkd,:jršéí:aobdyo|:rá::tnúířamdo:isndenseen2í|T3V.y2d#,mpídendem4ě.,n3j
řízení přerušil, a to se lhůtou pro odstranění zjištěných nedostatků do 30. 4. 2019.

Navrhovateli  se  nedostatky,  pro  které  bylo  předmětné  řízení  přerušeno,  podařilo  ve  lhůtě  přiměřené
vůči vydanému usnesení o přerušení řízení, odstranit.

Žádost tedy byla doložena se všemi požadovanými doklady a náležitostmi ve smyslu ustanovení § 24
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vyhlášky  Ministerstva  zemědělství  č.  428/2001   Sb.,  kterou  se  provádí  zákon  č.  274/2001   Sb.,  o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích).

SDolu se žádostí bvlo do]oženo:

/    3x  Kanalizační  řád  stokové  sítě  pro  veřejnou potřebu  obce  Mutěnice,  zodpovědný zpracovatel:

F3g5.,J6másl?VSSž:?rasĚáv:ro|jé8?v4áó#:#ť::,d.orhko.SvP#o#:fž::#,Vre.b,vS.ed:id.l:##:#ož;kvébhy:
ČKAIT -1001381, datum: 04/2019, zakázkové č. 2519.

Po  oznámení  o  zahájení  předmětného  řízení  zdejší  vodoprávní  úřad  neobdržel  žádný  další
podklad, jenž by doplni] spis v dané věci.

Městský úřad Hodonín,  odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad posoudil podanou
žádost včetně jejích příloh v provedeném vodoprávním řízem'.

Zdejší vodoprávní úřad upustil od konání ústnflo jednání a místního  šetření ve  smyslu  §  115  odst.  8
vodního  zákona,  neboť mu jsou  dobře  známy poměry zájmového  území a žádost spolu s přílohami
poskytovala  dostatečný  podklad  pro  posouzem' jejího  návrhu.  Zdejší  úřad tedy  podle  §  115  odst.  8
vodního zákona, v souladu s  § 47 odst.  1  správního řádu, oznámil zahájení vodoprávního řízem' všem
JŽL7rg#o#;:či#:|##'Z::í#t:sSpYý:zn°#ť:nním[:ey]€n;poLd4[;6Š2]°í]59'očái..4823€:#|i:'žpko:;
stanovena lhůta  15  dnů ode  dne jeho doručení,  do  kdy mohou účastníci  řízení uplatnit  své  námitky,
popřípadě důkazy, a to buď samostatn]h písemným podáním, nebo ústně do protokolu. Současně byli
účastníci řízení upozoměni, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude dle §  115
odst. 8 vodního zákona přihlédnuto.

V průběhu  uvedené lhůty  15 dnů zdejší vodoprávní úřad  neobdržel žádné námitky, popřípadě
důkazy od účastníků řízení.

V konečné  lhůtě  do  3  pracovních  dnů,  od  shora  uvedené  lhůty,  se  účastníci  řízení  mohli  seznámit
s kompletním  obsahem  spisu  před  vydáním  rozhodnutí  a  vyjádřit  se  k  jeho  případným  novým
podkladům, a to u zdejšího vodoprávního úřadu. Této možnosti však neby]o využito.

Vzhledem   k charakteru   předmětného   řízení   (schválení   kanalizačního   řádu   stokové   sítě   celého
územního  celku) je  některým  účastníkům  doručováno  veřejnou  vyhláškou v souladu  s  §  25  odst.  2
správního řádu.

Okruh  účastníků  vodoDrávního  řízení  bvl  vvmezen  v  souladu  s ustanovením  §  115  vodního
zákona takto:

-Vlastník stokové sítě Dro veřeinou Dotřebu  -navrhovatel

Obec Mutěnice, se sídlem Masarykova 200, 696  1 1  Mutěnice

Provozovatel stokové sítě Dro veřeinou Dotřebu
Skládka Hraničky, spol. s r.o., se sídlem Masarykova 200, 696 11 Mutěnice

Město Hodonín, Masarylcovo nám. 53/ 1, 695 35 Ilodonín
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HPQĚ|dání se s vznesenÝmi námitkamLÉ±Dřipomínkami. DODříDadě důhzv od účastníků řÉZL±

Zdejší  vodoprávní  úřad  v rámci  předmětného  řízení  ve  stanovené lhůtě   15  dnů  ode  dne  doručení
oznámení, neobdržel Žádné námitky, popřípadě důkazy od účastníků řízení.

Y[Éci ceJé±o vodoDrivnflio řÉzení bv]o zÉiš±ž±

a.     Schválený Kanalizační řád stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Mutěnice, jehož zodpovědným
zpracovatelem je lng. Jaroslav Stupka, vprojektová kancelář vodohospodářských staveb,  se sídlem
Malinovského 235, 664 88 Zbraslav, ICO: 40447197, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské
stavby,   ČKAIT   -   1001381,   datum:   04/2019,   zakázkové   č.   2519,  je   zpracován   v souladu   s
ustanovením  §  24 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.  428/2001  Sb., kterou se provádí zákon o
vodovodech a kanalizacích, v platném znění.

b.     Předmětem tohoto rozhodnutí je schválení Kanalizačního řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu
obce   Mutěnice.   Platnost   předchozmo   kanalizačního   řádu   ke   dni   vydání  tohoto   rozhodnutí
neuplynula;   předchozí   kanalizační   řád,  jenž   byl   tímto   rozhodnutím   zrušen,   by   byl   zůstal
v platnosti  do  31.12.  2020,  avšak  navrhovatel  při  aktualizaci  kanalizačního  řádu posoudil  míru
změn, načež zrevidoval kanalizační řád v plném rozsahu, tzn., že nebyl vyhotoven pouze dodatek
kanalizačního řádu.

c.     Stoková síť pro veřejnou potřebu obce Mutěnice je realizována z betonových, železobetonových,
kameninových a plastových trub (PVC). Na stokové síti je realizováno  10 odlehčovacích komor, 4
čerpací stanice odpadních vod,  1  usazovací nádrž a  1  retenční nádrž na srážkové vody.  Odpadní
vo,dyjsouodváděnyjednotnoustokovou(kanalizační)sítínačistímuodpadníchvod(dáletakéjen
„ C'Oy").  Na  čistímu  odpadních  vod  jsou  odpadní  vody  odváděny  gravitačně,  kanalizačním
přivaděčem  „P",  ten  je  situován  na  pravém  břehu  vodního  toku  Mutěnický  potok.  ČOV  je
mechanicko-biologická    s aerobní    stabilizací   kalu.    Veškeré    podrobnosti   jsou    uvedeny    ve
schváleném Kanalizačním řádu.
Celková délka dopr5ivních cest stokové sítě..        25,4km
Současné zatížení čov..                                            41-25 EO
Projektovaná kapacita čov..                                 4175 E0

d.     Kanalizační  řád  stokové  sítě  pro  veřejnou  potřebu  obce  Mutěnice  byl  schválen  rozhodnutím
zdejšího  úřadu ze  dne  29.10.  2014,  č. j.103579/2014,  sp.  zn.  ŽP/14/18909/JP  s nabytím právní
moci dne 4.12. 2014 a platností do 30. 9. 2018.

e.     V mezidobí byl  zdejším úřadem  schválen  rozhodnutím  dodatek č.  1  Kanalizačního  řádu  stokové

Ží;ě,|g,r:37V,:řžjgon:bioítáe::ávon:C:orudtíá.ž;.z:2gTáal3,ati.os:ío::,3:..|j2.!::::,k2,::yg,bys|p;í:fá
rozhodnutím zrušen.

f.      Dobu platnosti  Kanalizačního  řádu  stanovil  zdejší  úřad  do  31.12.  2020,  tzn.  ve  shodě  s dobou

platnosti   stanovenou  v  platném  povolení  k nakládání  s vodami  -vypouštění  odpadních  vod
zČOVMutěnicedovodpovrchovýchvodníhotokuMutěnickýpotok(IDVT10206454),nebot'je
mezi  těmito  doklady  přímá  spojitost;  rozhodnutí  o  povolení  k vypouštění  odpadních  vod  bylo
vydánozdejšímúřademzedne30.6.2015,č.j.51017/2015,sp.zn.ŽP/15/8532/SZ,nabytíprávní
moci dne 8. 7. 2015, doba platnosti do 31.12. 2020.

PQSLouzení zdeišího vodoDrávního úřa±

K předmětu  vodoprávního  řízení  byla  účastníkům  řízení  poskytnuta  možnost  uplatnit  své  námitky,
popřípadě  důkazy,  přičemž  zdejší  úřad  neobdržel  žádné  námitky,  popřípadě  důkazy  od  účastníků
řízení, tzn., že nebyly doloženy takové doklady, které by znemožňovaly schválení Kanalizačního řádu.

Město Hodonín,  Masarykwo nám. 53/ 1, 695 35 Ilodonín
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Zdejší  vodoprávní  úřad  přezkoumal  předloženou  žádost  spolu  s přílohami  jak  z hlediska  formální
úplnosti, tak i z hlediska obsahového  a provedl volné hodnocení důkazů.  Posoudil rozsah dotčených
jednotlivých  práv  a  právem  chráněných  zájmů, jakož  i  oprávněných  zájmů  účastníků  řízení,  dále
v průběhu řízení posoudil Kanalizační řád z hlediska širších vodohospodářských zájmů a hájené vodní
politiky   (tj.   především   z hlediska  zájmů  plánování  v oblasti   vod,   resp.   platných  plánů  povodí),
popřípadě  i  z hlediska  dotčení jiných  veřejných  zájmů  (zejména  zájmů  ochrany přírody  a  krajiny).
Kanalizační  řád je  zpracován  osobou  s odpovídající  autorizací,  zdejší  úřad  ověřil  fomální  úplnost
Kanalizačního  řádu,  posoudil  jeho  obsah  a  porovnal  jej   se   souvisejícím  povolením  k nakládání
s vodami (tj. povolení k vypouštění odpadních vod), přičemž nedostatky nebyly nalezeny.

Zdejší   vodoprávní   úřad   v průběhu   předmětného   vodoprávnmo   řízení   neshledal   důvody   bránící
schválení Kanalizačního řádug z toho důvodu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části uvedených.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti  tomuto  rozhodnutí  může  účastník  řízení  podat  podle  ustanovení  §  81  a  §  82  správního  řádu
odvolání,  ve   kterém   se  uvedeg  vjakém  rozsahu  se  rozhodnutí  napadá  a  dále   namítaný  rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě  15 dnů ode
dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje  se sídlem v Brně, Žerotínovo nám.  3,
podáním učiněným u Městského úřadu Hodonín.  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  na jeho  náklady  Městský  úřad  Hodonín.  Podané
odvolání má v souladu s §  85 odst.  1  správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí j e nepřípustné.
Zdejší  vodoprávní  úřad  po   dni   nabytí  právní  moci   tohoto   rozhodnutí,   zašle   navrhovateli   dvě
vyhotovení   ověřeného   Kana]izačnmo   řádu   (pare   č.   2   a   3).   Další   vyhotovení   ověřeného
Kanalizačního řádu (pare č.  1 ) zůstává součástí spisu u zdejšího vodoprávnfflo úřadu.

Ing. Jarmi]a Kotr]ová
Vedoucí odboru ŽP

Správní  poplatek  za  schválení  kanalizačního  řádu  se  podle  zákona  č.  634/2004  Sb.,  o  správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nevyměřuje.

Podle  ust.  §  144  správního  řádu,  v souladu  s  §  25  odst.  2  správního  řádu,  se  některým  účastníkům
řízení doručuje toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou, tzn. tak, že rozhodnutí bude zveřejněno na úřední
desce  a  též  zveřejněno  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  na  Městském  úřadě  v Hodoníně  a
Obecním úřadě v Mutěnicích po dobu  15 dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení
této  veřejné  vyhlášky.  Žádáme  tímto  Městský  úřad  Hodonín  a  Obecní úřad  Mutěnice,  aby  po
iip]ynutí uvedené ]hůty zas]al potvrzení o vyvěšení a sejmutí tohoto  rozhodnutí, a to zdejšímu
správnímu orgánu, tj. Městskému úřadu Hodonín, odboru životnmo prostředí.

Datum-áš3nÉčá.í.Ůá.Á?Ď?.Žf.........

69611 MUTĚNICEé~/
•........................okres.Hodo.om....„.................

Razítko a podpis opráSněné osoby
potvrzuj ící vyvěšení

Datum sejmutí:

Razítko a podpis oprávněné osoby
potvrzuj ící sej mutí
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Razítko a podpis oprávněné osoby ~       Razítko a podpis oprávněné osoby
OBECNÍ  ÚŘAD

Rozdě]ovník    696  €{reyHťdTonEnN[CE
9

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst.1 písm. a) správního řádu (doručeníjednotlivě)

1.     Obec Mutěnice, Masarykova 200, 69611 Mutěnice, IDDS: 5kebcmv
2.     Skládka Hraničky, spol. s r.o., Masarykova 200, 696  11  Mutěnice, IDDS: hte2pj

Ostatním účastníkům je doručováno veřej nou vyhláškou.

Uřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

3.     Město Hodonín, OKASM -oddělení infomatiky a podatelny, Národní třída 25, 695 01 Hodonín
4.     Obecní úřad Mutěnice, Masarykova 200, 69611  Mutěnice, IDDS: 5kebcmv

Město Hodonín,  Masflrykovo  nám. 53/ 1, 695 35  llodonín
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Doložka konverze z moci úředm' do dokumentu v listinné podobě
Tento  dokument  v  listimé  podobě,  který  vzri]d  pod  pořado\ým  číslem  120808576-226055-190726081922
převedením  z  dokumentu  obsaženého  v  datové  zprávě,  skládajícího  se  z  6  listů,  se  shoduje  s  obsahem
dokumentu, j ehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost  a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve  shodě  se záznamy lnfomačního
systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 696178116 byla systémem přenesena dne 25.07.2019
v  11:45:28.  Platnost  datové  zprávy  byla  ověřena  dne  26.07.2019  v  08:19:29.  Datová  zpráva  byla  opatřena
elektronickou  značkou,  zaručenou  elektronickou  pečetí  založenou  na  certifikátu  pro  elektronickou  pečeť

Ě:ř:ěiEĚaíj°;r°:;;g#?:aíít:ařs:3::tr:jic::ei:jíií#iíříiíioir.hT3;FiŤ?ÍieĚ8.edíalti:%É3a!č:k:aťaíĚk:1jjpíi:í:ei;ií
označena časovým razítkem. Datum a čas 26.07.2019 07:07:25, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo
kvalifikovaného   elektronického  časového  razítka  4C  48  AB,   časové  razítko  bylo  vydáno  Postsignum
Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].
Odesílaj ící datová schránka:
Název: Město Hodonín
Adresa: Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín, CZ
ID datové schránky: mwvbvks
Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektroniclú podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 26.07.2019 v 08: 19:35. Kvalifikovaný elektroniclý
podpis  byl  shledán platným  (dokument  nebyl  změněn)  a  ověření  platnosti  kvalifikovaného  certifikátu  pro

ž`6e.#2#:5yo%?2d3P:if8?yůoda3:o:edána:i#š;=e:iej:|ěenám.uri:žFmm.:dg|i:::a::|n.ýc#:#jťtátiitiéh?dc=rié.T#fr:

;`oes#o.mť:g|áodsE#bDů3#7e:í.ghalág:=m.ýosc,esEiíŤápdůaeí:.#ogz?,toedsp#;,#.Fča``;f,k.:Zg#
Er:d3:g:pi[%íc;.:304bsu,.[:rEj|:váoýtr:::á.vá:gTc';.odd.?sorgý|ogLoarče#;#rásat|::T';v6Í2á74:a%#

5Tal#oesTč:S3:éhťa:á##:t?#noaniá:i36:3;,2#v-0í:flegT3#a#okvčaa`:gvke9:=#tÉ?s&=atael:a:.
25.07.2019  09:00:55,  číslo  kvaliíikovaného  certifikátu  pro  časové  razítko  4C  4B A7,  časové  razítko  bylo
vydáno kvalifikovaným poskytovatelem Postsignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] .

Vystavil: Obec Mutěnice
V Mutěnicích dne 26.07.2019

:E:ÍE2ÁPE'|jšmKe\;L3ŮoÁdpisosoby,kteráautorizovanoukonverridokumentuprovedla:

Otisk úřednmo razi'tka:

ffiHHHfill
120808576-226055-190726081922

Poznámka:
Konftolu  této  doložky  lze  provést  v  centrálnl  evidenci  doložek  přístupné  způsobem  umožňujícím  dálkoý  přístup  na  adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.


