
www.dobratice.cz

DOBRATICKÝ
zpravodaj 09/2019

Jóga 
v Dobraticích

Informace  
k čipování psů

Pozvánka 
na hudebně 
literární 
podvečer



OHLÉDNUTÍ ZA DNEM DOBRATIC 2019 



09/2019 Dobratický zpravodaj / 3

Zprávy obecního úřadu

N o v e l a  v e t e r i n á r n í h o  z á k o n a 
č. 166/1999 Sb., nařizuje od roku 2020 
čipování psů. Vyplývá to z ustanovení 
výše uvedeného zákona, neboť chovatel 
je povinen zajistit, aby byli psi platně 
očkováni proti vzteklině. Přičemž očko-
vání psa proti vzteklině je platné, pouze 
pokud je pes nezaměnitelně identi-
fikován čipováním (dříve tetování). 
Výjimkou je pouze pes, který je označen 
čitelným tetováním provedeným před 
3. červencem 2011. Chovatel je povinen 
zajistit, aby identifikační číslo psa bylo 
zaznamenáno v dokladu o očkování psa.

Pokud by byl ze strany občanů zájem 
o čipování psů přímo v obci Dobratice, 
máme předběžně dohodnuto s MVDr. 
Igorem Sušovským, že by hromadné 
čipování psů v obci provedl. Jelikož 
je nutné, ze strany veterináře, zajistit 
dostatečný počet čipů, požadujeme 
sdělení pravděpodobného počtu psů, 
kteří by byli takto hromadně čipováni. 
Cena čipu činí předběžně  350 - 400Kč, 
včetně úkonu. Jako chovatelé musíte mít 
k tomuto úkonu platný očkovací průkaz 
a hlavně vyplněný - informace o zvířeti 

i majiteli. Do očkovacího průkazu se lepí 
kód o načipování pejska. Veterinář vám 
dá u čipování informaci o zavedení zvířete 
do registru.

V případě zájmu o čipování nahlaste svůj 
požadavek nejpozději do 30. září 2019 
na Obecní úřad Dobratice, a to osobně 
v kanceláři obecního úřadu, telefonicky 
na čísle 558 651 387, 558 651 254, nebo 
e-mailem na obec@dobratice.cz.

Informace k čipování psů

Hromadné čipování psů je dohodnuto na středu 9. října 2019 od 
16:00 do 17:00 hodin před budovou Obecního úřadu Dobratice. 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie. Z důvodu údržby 
distribuční sítě bude v pondělí 30. 9. 2019 přerušena dodávka elektřiny 

v plánovaném čase od 7:00 do 17:00 hodin.
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JÓGA V DOBRATICÍCH
Systém JÓGA v denním životě

Každý čtvrtek od 17:00 do 18:30 hod. v tělocvičně školy
Kurzovné říjen – leden 2020 (13 lekcí)

900 Kč, senioři a studenti 750 Kč
Zahájení 3. 10. 2019

S sebou cvičící podložku (karimatku) a deku na dobu relaxace.
Pořádá Jóga v denním životě Frýdek-Místek, z.s.

frydek-mistek@joga.cz  |  tel. 736 278 698  |  www.joga.cz/frydek-mistek

Místní knihovna Dobratice vás srdečně zve na hudebně literární podvečer

„60 LET DIVADLA SEMAFOR“

Ukázky ze vzpomínkové knihy Jiřího Suchého Tak nějak to bylo a nezapo-
menutelné písničky tandemu Suchý / Šlitr
Na kytaru a tenor banjo hraje Aleš Nitra,
literární ukázky čte Martina Řehová
Ve čtvrtek 10. října 2019 v 17.30 hodin v klubovně OÚ Dobratice

Vstupné zdarma
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Informace spolků a sdružení

Senioři Klubu důchodců Dobratice se 
schází 21. srpna u místních rybníků k opé-
kání klobásek. Sešlo se nás 46, počasí nám 
přálo, i když bylo chladněji.

Popřáli jsme, jako obvykle, všem osla-
vencům, kteří se narodili v měsíci červnu 
až srpnu. Již tradičně nás pohostila paní 
Šimíková svými koláčky a pobavila hu-
mornými vtipnými průpovídkami. Dobrá 
nálada trvala až do večerních hodin.

Další akcí, kterou důchodci absolvo-
vali 29. 8. 2019, byla exkurze vodního 
díla Šance na Ostravici. Za nádherného 
počasí jsme se auty dopravili na místo 
(31 seniorů), kde nás průvodce nejdříve 
filmem obeznámil o vodním díle, jeho 
rekonstrukci hráze, nově vybudovaném 
informačním centru aj.

Vodní nádrž Šance leží na horním toku 
řeky Ostravice a byla postavena v roce 
1970. Je zásobárnou pitné vody pro Ost-
ravsko a Havířov, slouží také coby ochrana 
před povodněmi. Sypaná hráz je dlouhá 
65 m a nádrž dosahuje hloubky téměř 63 
m. Byla zatopena část obce Staré Hamry. 
Voda z vodní nádrže putuje do úpravny 
vody v Nové vsi u Frýdlantu n. O. Součástí 

exkurze byla prohlídka strojírny, stojící 
uprostřed vodní nádrže a procházka 
štolou, která je vybudována pod vodní 
hladinou nádrže. Vodní dílo Šance patří 
mezi největší vodní díla v rámci České 
republiky.

Byl to nádherný výlet do přírody, obklo-
pené zdravým lesním porostem s přísnou 
ochranou vodního zdroje. Krásný den 
jsme zakončili v naši místní hospůdce 
„Obecník“ na dobré pivečko a vynikající 
jídlo, které připravila šéfka hospůdky paní 
Pinkasová se svým kolektivem.

Pár snímků můžete shlédnout na 
http://obecdobratice.rajce.idnes.cz/.

Kohut Jiří, člen KD   

V lednu uplynulo už de-
set let, kdy fotbalový tým 
Dobratic náhle a nečeka-
ně opustil v mladém věku 
fotbalista Petr Hromada. 
Kamarádi na něj nezapo-
mínají a každým rokem 

se na fotbalovém hřišti 
koná fotbalový turnaj se 
vzpomínkou na tohoto 
výborného sportovce.

9. ročník se odehrál 
poslední srpnovou sobotu 
a tentokrát se mezi sebou 

Aktivita důchodců v srpnu

Memoriál Petra Hromady
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Drazí přátelé, 

vstoupili jsme do krásného podzimu, 
rodiny prožívají společně se svými dětmi 
radosti a starosti školní docházky. Mé 
první pozvání patří právě naším dětem. 
Je možno ještě dětí 1. až 5. třídy přihlásit 
do vyučování NÁBOŽENSTVÍ. Prosím, 
neodkládejme!

Také v letošním roce paní Mgr. Karla Zou-
harová vyučuje hru na hudební nástroje, 
mimo jiné také hru na varhany. Z minulých 
let budou pokračovat tři žáci. Stále nám 

schází pro zpestření bohoslužeb kytarový 
doprovod. Věříme, že se najde v tomto 
směru ochotný, hudebně nadaný člověk. 

Pozor, jedna změna! Den slavnosti 154. 
výročí posvěcení kostela bude oproti 
plánovanému datu 13. října ( jak bylo 
uvedeno v kalendáři obce Dobratice) pře-
sunuto o týden dříve na 6. října. Děkuji za 
pochopení a srdečně zveme. V kronice far-
nosti čteme: „Kostel byl vysvěcen 8. října 
1865 generálním vikářem P. Helmem 
z Těšína za účasti mnoha kněží z okolních 

ZPRÁVY Z FARNOSTI

utkaly už známé party zkušených chlapů, 
kteří i po skončení fotbalové kariéry pro-
hánějí míč občas po trávníku. Třeba však 
popravdě přiznat, že letos měly Dobratice 
navrch i poměrně „mladým výběrem“. 
Hráli s fotbalisty, co by ještě dokázali v po-
hodě hrát nějakou tu okresní soutěž, např. 
P. Lýsek stále válčí v základním kádru 
účastníka 1. A třídy. Turnaj byl vpravdě 
mezinárodní, přijely Konczyce Wielkie 
z Polska a také z družební slovenské obce 
staří pánové z Oravské Lesné. Při takové 
skromné účasti se vž dy hraje systémem 
každý s každým a tak po odehrání všech 
plánovaných zápasů skončil 9. ročník 
tímto pořadím: 1. Dobratice, 2. Konczyce 
Wielkie, 3. Oravská Lesná.

Kromě krásných pohárů pro všechny 
týmy byli oceněni i dva hráči, nejlepším 
brankářem byl vyhlášen domácí Daniel 
Holinka a střelcem turnaje se stal se čtyř-
mi trefami polský Jaroslaw Parchanski. 

Výsledky utkání: Dobratice – Konczyce 
Wielkie 4:2, Dobratice – Oravská Lesná 6:1, 
Konczyce Wielkie – Oravská Lesná 8:3.

Foto + text: K. Moškoř
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farností ke cti sv. Filipa a Jakuba mladšího. 
Dne 22. listopadu 1865 se slavnostním pro-
cesím rozloučili dobratičtí občané s částí 
své staré domaslavické farnosti. Samo-
statně začala být spravována dobratická 
farnost až od roku 1868, kdy byla dokon-
čena stavba farní budovy. Prvním farářem 
se stal P. Martin Jiřičný.

Co chystáme dál? 

20. října v církvi slavíme misijní neděli. Již 
19. října v 17.30 hod. se budeme během 
procesí od misijního kříže (v části obce 
Hranice) směrem do kostela, modlit za 
poznání Boží lásky, těch, kteří jí ještě 
neznají. 20. 10. 2019 po mši svaté, která, 
jak obvykle bývá v 9h, opět farníci připraví 
prodej výrobků za účelem podpory chu-
dých a potřebných.

Více na https://www.missio.cz/zapojte-se/
misijni-nedele/

Koncem měsíce, v neděli 27. října se 
budeme snažit, ve spolupráci se Zahrád-
káři, připravit mši svatou s poděkováním 
za letošní úrodu. 

Fotografie z církevního dění v našem okolí 
najdete na https://www.clovekavira.cz

S přáním požehnaných podzimních dnů 
P. Jan Wojnar

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své cho-
vání a za technické zabezpečení svých domovů proti 
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům 
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, 

dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim 
nebezpečí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími 
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY  
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody 
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení. 

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího 
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu 
s průvodní dokumentací výrobce.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, spo-
ráku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových 
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel uklá-
dejte do nehořlavé nádoby.

1. 

2. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

3. 

4. 

5. 
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Po více než dvou letech usilovných pra-
cí nadšenců a dobrovolníků z Klubu přátel 
chaty Prašivá a Klubu českých turistů, od-
boru Beskydy a za obrovské sounáležitosti 

okolních obcí, firem a institucí se daří ote-
vřít nové veřejné ekologické toalety u hor-
ské chaty Prašivá, která je nejstarší českou 
horskou chatou ve slezských Beskydech.

Slavnostní otevření ekologických WC  
na chatě Prašivá
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Poslední prázdninové dny byly ve 
znamení nejpopulárnějšího závodu v Bes-
kydech pod názvem Beskydská sedmička. 
Běžel se jubilejní desátý ročník a pořa-
datelé poprvé vyhlásili soutěž jednotlivců, 
doposud se po beskydských vrcholech 
běhalo ve dvojicích. Z minulých ročníků 
víme, že tzv. B7 je velmi populární a na 
závodech slavil svoje první úspěchy tehdy 
začínající běžec Marek Causidis. Dnes patří 
mezi nejlepší ultramaratónce v České 
republice a radost z jeho úspěchů sdílíme 
i v naší obci. Trasu dlouhou přes 101 
kilometrů začínající na stadiónu v Třinci, 
pokračující přes spousty nejvyšších 
vrcholů Beskyd a končící na náměstí 
ve Frenštátě pod Radhoštěm zvládl 
nejrychleji v novém traťovém rekordu za 
11:17:31 hodin právě Marek Causidis. 
Zajímalo mne, jak takový závod viděl 
on sám ze svého pohledu a co vše má za 
sebou a jaké spřádá plány do budoucna.

1. Původně nefigurovalo tvoje jméno 
ve startovní listině, kdy ses rozhodl jít 
do závodu? 

Máš pravdu, myšlenku startovat jsem 
měl v hlavě nějakou dobu, ale defini-
tivní rozhodnutí padlo až dva dny před 
závodem.

2. Letos moc o tvém závodění 
nevíme, zpočátku roku jsi totiž trávil 
delší dobu na Novém Zélandu. Tak nám 
přibliž, co už máš za sebou a jaké jsou 
tvoje nejbližší plány?

Na začátku roku se mi povedl závod již 
na zmiňovaném Novém Zélandu, v dubnu 
jsem bral placku na MČR ve Skyrace. Docela 
se mi daří. Během léta jsem si vyběhl 
celkové 2. místo v národní sérii Salomon 
golden trail series, 2.místo Baba Kamzík, 
3.místo Valašský hrb, 4.místo Jesenický 
maraton. Do toho samozřejmě v rámci 

Beskydskou sedmičku ovládl Marek Causidis
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tréninku nějaké lokální závody. Týden 
po B7 běžím mistrovství Polska v ultra, 
a první týden v říjnu mé oblíbené španělské 
UltraPirineu. To znamená v pěti týdnech 
3x100km!

3. A nyní zpátky k historicky prvnímu 
skvělému vítězství na B7 jednotlivců. 
S jakým záměrem jsi šel do závodu?

Na B7 jsem si šel pro titul a traťový 
rekord na nové delší a těžší trati. Nechci, 
ať to zní nějak povýšeně, ale strašně moc 
jsem si na to věřil, a od začátku závodu 
jsem věděl, co dělám. Během závodu jsem 
nemusel řešit jediný problém a neskutečně 
mně to sedlo.

4. Dá se tento více jak stokilometrový 
závod srovnat s tím, co běháš někde 
jinde v Evropě?

Místy se dá určitě srovnávat. V Bes-
kydech jsou úseky, kde je dost těžký terén, 
ale především skyrunnigové závody jsou 
technicky ještě o několik levelů výše.

5. Kam zařadíš toto prvenství ve své 
skoro sedmileté běžecké kariéře?

Určitě to zařadím vysoko. Sedmička 
odstartovala tohle moje horské pobíhání. 
A když jsem v roce 2012 začínal, nena-
padlo by mě, že po 7 letech budu mít tři 
tituly a nyní i traťový record. (2x vyhrál 
Marek v soutěži dvojic, letos jednotlivce, 
pozn.red.). Takže si toho určitě vážím, ale 
vím, že jsem tady na několik let skončil. 
Momentálně nemám motivaci, a táhne mě 
to jiným směrem, do světa, do Chamonix 
a do míst kde si tě více váží.

Marku díky, že sis udělal na mne 
čas v nabitém týdnu dalších příprav 
na závody. Děkujeme ti za perfektní 
reprezentaci naší obce Dobratice. Určitě 
ti všichni přejeme lehké nohy a žádné 
zdravotní problémy do dalších závodů.

Věřím, že brzy zase na stránkách 
Zpravodaje přiblížíme další úspěchy 
dobratického běžce.

KaMoš
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Kulturní podzim na Prašivé

•	 18. září od 18 hodin - „LOPRAISŮV 
SEN O DAKARU“ - promítá legen-
dární šofér Karel Loprais

•	 5. října od 18 hodin - „Pestroba-
revná SRÍ LANKA na kolech“ - pro-
mítá chatař Martin Stiller

•	 16. října od 18 hodin - „Normální je 
DAROVAT KREV“ - přednáší odbor-
níci z FN Ostrava-Poruba

•	 2. listopadu od 18 hodin - „Cesto-
vání se ŽENAMI a BEZ“ - promítá 
poutník Marek Šalanda

•	 20. listopadu od 18 hodin - „Svět 
focený DRONEM“ - promítá přední 
český fotograf Radim Kolibík

•	 7. prosince od 18 hodin - „BHÚTÁN 
- země hřmícího draka“ - pro-
mítá cestovatel Rádia Impuls Jirka 
Kolbaba

•	 18. prosince od 18 hodin - „SEVERNÍ 
KOREA“ - promítá kameraman České 
televize Stanislav Solánský

... a další akce již pro Vás připravujeme...  
Těšíme se na viděnou.

Ahoj všem, rádi bychom Vás pozvali na:
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Inzerce

PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
s občany a podnikateli projedná a vyřídí, vždy ve středu 

 od 15:00 do 16:20 hod. na OÚ Raškovice a od 16:30 do 17:15 hod.  
v zasedací místnosti OÚ Nošovice (zelená budova potravin) 

nebo kdykoliv telefonicky na 603 447 219 - JUDr. Marcela Žoričová
formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv – včetně kupních,  

rovněž převody nemovitostí, zřizování výminků a služebností (věcných břemen), 
předkupní právo, rodinné právo – rozvody apod.

Kontakt: Na Fojtství 8, 736 01 Havířov – Město, tel. i fax: 596 810 741, 
e-mail: zoric@atlas.cz
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PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY JE VSTUP
DO SVĚTA TECHNIKY A NA BOLT TOWER 

ZDARMA*

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM: SKÁKACÍ HRADY, KLAUNI, 
SKAUTI, JÍZDA NA KONI, DESKOVÉ HRY, FOTOKOUTEK A DALŠÍ.

*) Volný vstup zajištěn do jedné ze tří variant: Malý či Velký svět techniky
a na Bolt Tower (s ohledem na kapacitu zařízení pouze pro 100 osob).

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

12/10
2019

10–18 hodin

10.00 ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO NÁMĚSTKA HEJTMANA JIŘÍHO NAVRÁTILA, MBA

10.20 SCIENCE SHOW, PARKOUR SHOW, TANEČNÍ SHOW PATRICKA ULMANA

13.00 KŘEST KNIHY DĚTI SRDCE A AUTORSKÉ ČTENÍ POHÁDEK ZUZANY POSPÍŠILOVÉ

14.00 SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁL K OCENĚNÍ 
NÁHRADNÍCH RODIČŮ – PĚSTOUNŮ
VYSTOUPENÍ TOMÁŠE SAVKY
A MARTINY ŠNYTOVÉ

15.00 PARKOUR SHOW

16.00 PŘEDNÁŠKA MGR. JANA ŠPILARA
TÉMA: VÝZNAM RODINY

17.00 BESEDA MIMO DOMOV – DISKUZE
 S MLADÝMI DOSPĚLÝMI, KTEŘÍ
VYRŮSTALI V DĚTSKÝCH DOMOVECH

Moravskoslezský kraj pořádá

DEN PĚSTOUNSTVÍ
v Dolní oblasti Vítkovice

pod záštitou náměstka hejtmana
Jiřího Navrátila, MBA

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA



OZNÁMENÍ

o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Obecní úřad Dobratice podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální 
pracoviště Frýdek-Místek (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-1/2018-802 oznamuje, že v budově 
Obecního úřadu v Dobraticích č.p. 49, v klubovně a v budově Katastrálního pracoviště 
ve Frýdku-Místku, v 1. patře, kancelář č. 203, v období od 07.10.2019 do 18.10.2019, a to na Obecním 
úřadu v Dobraticích v pondělí od 8:00 hod. do 12:00 hod., ve středu od 12:00 hod. do 17:00 hod., 
na Katastrálním pracovišti ve Frýdku-Místku v úterý od 8:00 hod. do 15:00 hod., ve čtvrtek od 8:00 hod. 
do 15:00 hod., v pátek od 8:00 hod. do 12:00 hod.,          , v období od 7.10.2019 do 18.10.2019,          

bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním na 
digitální katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území 
Bukovice u Dobratic obce Dobratice

Ve dnech od 7.10.2019 do 18.10.2019 bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec 
katastrálního úřadu. Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho 
vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 
na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen "vlastníci") se upozorňují na tyto skutečnosti:

1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná 
v katastru nemovitostí (§ 43 katastrálního zákona).

2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním 
nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku [§ 2 písm. g) katastrálního zákona].

3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic 
zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších 
půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové 
evidence (§ 40 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými 
parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně 
parcel.

4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, 
kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O 
podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 45 odst. 3 katastrálního zákona). V této době 
mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast 
vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti 
obnoveného katastrálního operátu. 

5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 5. 11. 2019 Nebude-li 
pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost 
obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci 
rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 46 odst. 1 katastrálního 
zákona).

6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává 
neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 46 odst. 2 katastrálního zákona).

Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

� všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,

� těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt nebo sídlo 
a kterým z uvedených důvodů nemůže katastrální úřad doručit toto oznámení podle § 45 
odst. 2 katastrálního zákona.

Oznámení vyvěšeno dne: Oznámení sňato dne:
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