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UloafuěnÍ p.o s(!Ebík!
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P@č.í účalnftů:

Pod brulo iÓZ\ÓdluÚ * lÉ odvol.l do 15 dnu odc dft j.ho omÁnní k odboru @l!ďy prcť.ď
MogbEáb ' e PBhy pddánh u zd.jšIho spúYDlho orgílu'

odvol{í rc pod{ví ! poďÉbným póčM íljnopisú l'k 
'by 

jlden ígjnopis zůstd :É}dmu ďEánu 
'úy r.ždý ú|.snlk dd6l jglcn sbjíopi.' N.podíJj úč6uú} potltbný p.čo' s@jnopisú' vyholoú j.

'práv'ý 
oÍ8fu M náxlady í&st'lka'

odvoláím la M!6d!oul výEkorou ěás' t@bodNť' j.ldliý wbr rcbo j.hÓ vdlqš' u'6Íown(
odrcl&úJm prcli odúvodnĚí ozhodNdj. íď'Pusbé'

v.dorcí odd. odboru t'lbvby

ovělonÁ prcj.kbY{ doklDd@ evby vod' ho díi budc diwbní*ovi přÉd.ni po íab}rj práv mo.i

Muhďalll - úěÚtít .íeď !od]. ! 27' ods' l 3práWlho tÁdu ();
| ' ŠD{DL{R. ! l'o'' IDDS| g4d5ýÝq

ouhj utlblci íZnl podI. l 27' odj' 2 [prlnlho ř!du:
r'Mr ú.Át Prtn! ó. sL osoM ÚMČ rŤah' 6, G' mídy č'D' óol'25' lóo 0o PÍ.h' 6.Bubd.č
3. El$'ú m&6 E!l'e aL osM MHMP' IDDS; 43ia97h
4. M.'n.Edilbr!&Úc*ý Eolosioký *ninír Bmp6lé t.lilticté ftd.fua' opl" Nad HltlDvko! č,p'
230€4' PÉi! 6.Dcjvi... ló4 oo PÉn! 619
5. PREli.EibM, a,s,. IDDS: v8.fs3
6' P'až*á vodoho6podáhká .polďMl' l'í' lDD$ a?'lg!

7' oDh ÚMČ PB!! ó' Č6' rn'dy č'p' 60lD3' Ió0 0o Pn!Á ó.Bub€nď
3' tlysimickt .b]úe hl' m P'ahy' IDDS| zpqďa
9. oKR MHMI. ]DDs; 43idýh
10. OOP MtlMP. IDDS: 43i!y/h
l l- H!.ič'ký rictmný sbor 'D'Pi!r'y' DDs: jň9!aój
11 TsK lrl' Ú' Píh'' Řásovk. č'p. ?-7o,3' l l0 00 !Éha l.stÚé Mái@
l3. P:7ž!ké vodovody . kodieq a''. IDDS; e9fťpf
14 mP MBM!' Wdoprí}'ý o{td" |DDs: 43i!97h

*nfu čqbfiďlB.d' !' Ú n fu(
Ť ' fulfu| {Ú 

'o 
lD tii 

' 

ji'i&!!!NÁ/.g!d:ag/ et ovi e a' úýIče 6I!
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