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()známcrrí o shromážttčni ttalšíchpotlklntlu pro rozhotlnutí r,e rěci uznání
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\lčstskr úřatj l{Lrsttlpcčc. rltit,],trr živtltrtíhtlpt,rlstřcrlí" tlbce s rtrzšíi-etttlLt 1rttstllrtrtlsti na;rlrcljiIi111;
cni z.iktltta č. j l+'](X)] Sh.. tr stal]()\,ťni tlbci s por ěřettíttt rlbccnitrl úi.adettr it
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stalttlveltí tTbcí s rozŠÍřent;u pllsobn()sti. r,c ztttrttí ptrztlt\jšíeh přeripisu..|ako orgán státní sprát,,
ttt.vslivtrsti rčcnč'a nrístně přísltršnr dlc ustatttrreni r\ l() a ll ziiktrna č,. 500/]004 Sb.. ti
sPrárnílrr řizcrrÍ (dále jen..spriilní řrid"). re znčníptrzdč,išichpřcdpisLr a dle ustanor.ení r\ j7 a
Íl0 zákorra č. -1,19l'2()0l Sb.. rr rlrrslirtrsti. rc zrtčtrípozclč.išíchpředpisu tclále
.ierr ..ziiktrtt o
ttrrslil,ttsti") oznalr:u.le \ť s1,1l\slLt itsiirtttlreni .,( ]6 trtlsl.,] str-rrárnilto řiiilr.r ťlč,irslrlíkLrnrřizcni
slrrotttáždčtrirlalšich ryldklatlrr prtl rt.lzlrtltltltlti \ť lčci ttzntittí lttrnithr ._\tlri Dyur-.

t Častrrici řízcni hlli písentrlčit"tiilrtlttllatlí tl.ztiiltllctttnr \tčstskéltrrťlřatlu }ltrstrrpcčc. tldlrtlru
žirtTtttílto prostřťdí ptlcl Sp. l,tl. ()7.1'l1l9(} 3l l-t,3]()-2{)6.1'l1l, te tlrre 29.0-5.2()l5 tl
1ltrdanétrl
tltlr-olání Rost islara.ltltresc- 6ó-t 67 Silbtttrtl,icc 9 prtlti ttsnescní tl zastayeni řizení re rrrci
uzn;iní honitb1 ..Ntlvi Drur", Spriirni tlrťiln shrtrtnťtžclil icště ntislcdtriicí podklac1l re slnl,slu
r\ 5()
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K.rkci sc rliárlřil podnik l.esr ť'R. :.

1,idltlclror ice r.lttpisenr ze dnť 0_§,()íl.]()

l

_5

1,1."

Lcstri zár,tld Židltlclroricc. lrršrlla l. 6ó7
č. l

- r iz 1lříltrlrlr

{]l

.

[:Častrríci ř'izcni .istltt tlpnirnčni činit rc sprtirIttnr řizení trkor1\ \c sl1l\slu cc j6. ]7 a _]ll
sPriivního řáclrr. ze.irrrénir pak nia.ii práltl r,1,|áitřit s\L; §tall()\,isktl. narrhc)\,at dukaz} a crinit.iinri
nárrlrr Ptl cel,-ltt r"lobtr řizcni az do rldilni rozlttrcltlttrí. ['ičastttíciřízcrrí ir.ic.iich záslupci rlraií
;rriir tl nalrlížetdcl spistr l činit si z rriclt vvpisr
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