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Pod.lcló rsou spohNLasinik}.

\a,ij,,,.,/dJ|./,,\,ritn,I

-

mi

náslcdLljicich po7-cmkn

i],,,,r',i,,,r.,,,n1

\

k,ú.

vÉsn]a u Bilolce, obe.

proslicdn]ctr

jn ]trlcntlu,

paíť, č l725lr, o výmůie 95:]2 nr].
parc, č l72óll0. o výnrěiš ]70 n .

N!

Základě vLashiokých pniv k \ýšc ulcdcnýJ. Po7cnkůn Ndalcló timto podáv.ii pmti
niirrhtr územliho plánu obcc Viesina náYúu o}ralicni obucnú tolahy \ůelně odů!.dnění d
\. 1.olo,.,,lo\,\,,
dl/'ši,: a,\- L/dn (JJ( (,'l P"/, l,__o, _ L ! v.,1 -1§

5]odsl,2ziikonač,]8]/200ósb..oú7cmnimtl:jnovnniJsb!ťbni]ntáLuGtaýebnizíkon),

Yc zněni pozdějšicn piedp]sú. ná§]cdújici ninrjiky

l.

\,

c. l'25,s j\ou l í,líhul P n,lrln!
plochy označgnójáko sK_z2 ! Kz,02. s nlwž.nin tčchto plo.h podltcló nťsouhhsi.
Podnlclé nnyrhuji, áĎy bylv v návrhu t]P l!-lo plochy navržcny jako Dloch,Y
cnJi

i\.lcíí' nú^n(U l)odllclU n,l.,

individuílniho bydleni. tedy aby byl v náyrhu UP do plochy individuálniho bJdlťni
zahr ul cclý nozcnlekp!r.- ě.l72515.
VYnr.zcni ilzdnidolacnólro nánilko0 ]cobsažcno Ý přilozc ř l,
VyDrc7cni,n pkth) sK 7] ties po7€mek pare č, 17]5/5. jež je Ye sFo]uvlaýnj.lli
poddclii, bJ, došb k. ZncnožnčniV]-užnál i na{]ál. poz.nck slávttiicnn ZpiBobcnr i
jakimkoli riným zpúsob€n ! budoucnu. Podatclé by o tulo čásl poz.lnlu lybudo!ánim
k.nrunikace čiijný,n nlYrlmuný,n v}Užiiiol zcťlJ tiišli. či,nžby d.šlo ke snižrnihodnot}
l./dólLu.jehkorjeho \ýilěra br, sc 7ň!aně siiri]d Dále by poté doš]o ke 7!ýšeni úolně
hluku ! prachu a k ncpřcnžiléDru autonrobiloYénru prcvon. pohybu a shronražďo\ini
o$b. ťo' b\ pozenreli podltelú. piipadně pozenc( podalc]n. s ninž by konunika.e

lií

jsou spojeni i
solsedjla. j.nč lice Znchódnolilo s
\ piipldů výý.v]r} mdiinóhodonu,
'ivota
I
1 loll,rl,

,,

/nlolni

P/ l

r],ira a sniženi lilal!

l\,/e,.pvr"lJ",,c\"l

j!ko D!2. B!Zl].l/e len1o piistlp zajisiit i jinak, a to niko]i Po po7-cnku Podaielú (napi.
kolcň \odol.če) l'iedmčbá nlrržc.ízmčíaLrP lim ?asrh ic do llasl.jckóh. púVi
ngpinněienjm Způsóbcnr,ic]ikožjc mož ó d.nou siiuacj Vj-iťšil]iným zrú$b.ň,lldý do
vLaýnického pril!! Ndatclil hklo drasliuky nezasáhnc,

vyn.zcnin

plochj-

Kl

02. b} došlo kc

Zn.íožndni v)užival i nadálc po^nrel sLi\aiiclnr

Po/cdl.k paíc a lr25/5 b) byl řo7děleD Dr núk.tik nlenšich t.zeíkiL. ňkt]ck) by
podntcLé l}lo ůiíipo7-cnlku piišl] |o/emck b} set.k 7ccla rc/padL" na nEnši po^orkys
iinin 7působ.nj \j.užni ! idk /tatil srou hodnolu a llkó b] byl Ý budoucDu |cPoužiIcl.ý
lro. akékoli Zánrčry- ]rol]dtelů,
se /izeninr klbe]ovú Pitlóžk! poditelé souhhsi aolzc. pokud b} hyl Zřizena na scvťnri
hírhi.i poz.mku parc č. L72j/j.

i]iýi (júni) po,tmku Podltťli n!rc. č. l725l5 je l náv.hu l-jP navržťn.plocha
ornrč.ná jako DP 2. Br-zr3, s n,vrž€nín plochy Bl-Zl3 pouze p.o čá§l nozemku
par., č, l725l5 pod,leló ne6ouhla5i, Podltclé navrhuji,,bl b}l, v niYrhu UP talo
plo.hn n,Yržcn{ pro cclý pozenťk ,by bil ted} \ n]íYrhu Ut do plochy

2. Nr

individuÁlňiho l,ydl€ni zlnrnut c.lý pozenek p,rc, č, 1725/5, lcdy i jeno scycrni.
nikoli jcn jeho jižíičási

V}n.7cni úZmi do!čc|éhonimilk0u

ic óbs!žcno Y přibze

č 2,

VlDrczenim plochJ' pnl individuálni Lr}d]cni !o 2c na jižni čásli po4fuku. by došlo ke
Zneiložóóni využiral pozemck íiuji.nn zpúsolrem a !ále lak 2púsoben l bud.uťnu
,amišlcDý pod.tcli, Musela b) býtF.vct]cnano\n p!ícclacc,! důslcdkuloho bydo!]t)
kť sňiž.ni boinoly tohob pozeúku, jclikož]cho lýmá! b! sc n.vou parcelaci rozlilii
nrezi m]njnúl]rčdÝn p.zcnrky. klelé b) |a!ic b)ly 4nmul] do různ}'ch ploch llužiii
l].]Zentk b! sc tak zcela'tozpad] nd nrcnšj to}mkr s iinýn zpúsobcm vF;ili r tú
zlradlsvouhoúnofu anrohlbýlvb|doucnunepoužilclnýProáfrčřtpodalelú,
Vlaslňj.ké práÝo podatcLů t]y nárrhem ÚP r ýluč,snépodobč bylo onrezeno Ve Věl§i nťž
\ d.,li. ť\o oln,
L'-,
olillc^l,c - lr \i'-,o.,, - fo\,lU,,(,i, p,J j',,r'\
(
.old
r
,\,/ \il"
,, /',,J l l_\
vc
luic
ll
ljs
482]02)
Diile
s!éjudik
Úsllvniho $udu ČR /e dnc 8, dubna ]004, sp. un
jnožnú
dósáhnoui.itil
:!ej\)-šši \FJrni $Un dovodjl. žc pourc \ tiip le.h. kdy ncbude
je
ptcsahlúe
prál
kter]i
do
vlastnikú
zjsah.
in!k.
možné
uiiin
úlenl.iho llánováni
spĚledlj\ou ]nřU při dodúcni princinú p(lto(i.nalilr Gájcm. klerý budť ú/.nnin
p]inenr s]edolin musi př.Lažo\at nad ájmem do!ócióh. llaslnila. a zánleň nebude
nroci bjl dosaže.o l,k.Ýólro z:iinu]iIým způsobcn' ! miiimaliz.e /ásahn d. prá! (ledy

1niře.klernbudedotčcnóhov161nikaomezoral{ncjmúnč)vl.ml!připadĎ\šakj.do
ýl.shickóho píáva DodalcLú ?:s!žlno 7pů$bem. kl.íý v),'šc Uvcdené p nciP} Prušúj..

], N! čásli (selcrn0 Do,omku íddilelúP,rc. č, 1725/5je v návrhu ÚP nnýrženl ploclla
ozn3čená jako, o Rl , Br R2. s n,vrr.níú tč.htó pl.ch lro Dředměínou črst

poz.nku podrlcló n.souhl!§i. \, júni části polenku je plk n,,ržena zmón! plocht..
ru PlochU individuilniho bydlcni (BI-zl3J,
P.drtťlédál. naYrnuji, aby bth l nívrhu ÚP naYržena n.o celý poz.nek ílrc. č.
l?25/5.1edy i ser.rni, nikólijenjcho jižni tá§t, ploch, indi!idunhiho b!,dlcni.
vrmť7ťni úzc idolčeného náfuitkou eobsaže.ol piilozcč, ]
Vvnrczcnim pk]chr úzcmi.h rezeN na sevchičásli pozcnku parc i. l?25/5 a ZárulNň
plOch)- ifu]j!jduáLniho b}d]eni idiižni části pozejnku. bj" došlo ke ZnenožŇoj !yuživat i
v
nMálc P._nr.k ýívaiicim ztún]beň, Ňluscl. br- b)'! p(^cdcn. noÝá parce]ace
'
je]ikož
rcho \trDéIa b) sc
!új]edku toh. by došlo ke snižťni hodnol! lohoto pozeorku.
pozenrky,
Po/.mťk
by se t.( zcc!
dÝa
no\.u FarctLáci ro7-dél]la m9zi rnnlnnilnó
fuzpldl] n! fiťnšipo4mk] siiíj.'n 4ilsobc|r \1užili r l k 7t.til sou hodDotu ! tJLó b),
byl v budoucnu ncpoužnelrý proilkékolj ,á.lú,l pódatťLú

l'odltclť ta[i Ňsplúúi lc ryrnu/ťni úZefunich lczcF žádný úč.],a)blasl pro bydlcni V
obci viesina sc iisló bude lozšiiov.l. l lo p]iÝé do nljsl, kde jsou ťyme/tn! u!.dcDc
úl.nnri lczeNy, Je iedr, nrgické a účelné.aby b}\ i}lo plochy n.vrže o y j ako ,astav ilcl nť.
l p, p,o.|,J l d,\,JL l,J, b\d]cl |i/ l, ,i I n L, lP
Dál. Fddtelé neý)uhlasi. ani br- l budoucou nťsotrhLasilij sc ziizeoi |nJ.hy ob.anské
\yblrcno5lj na ul€d.nóDr pozcnjku, a Lo zdůlodu 7!ýšůnéhonluku, púšnosli. zvýšcncho
počfu osob. aulonob]lo!óho pr.vozl apod, Pozemck pod k]ťl. piipadnč pozcmck
podalclú, jcž by s po7-cmkem, nl nřfrž b) byLa !}nrczcn! p]ocha obaansté Yybav.noíi
podatelťL
š)U\eJi!. b)- b!] 1nnto 7-ceLa znehodnoceň Dálc by došlo ke sniženi klalii!
'ivoh
plocha
bldlcni
a
pozcnlku
v}úez.na
indiYiduá]nihó
v piipadč. fu b! n. sousednijn
]rod]tlési posldvi]ina sltnj zbylán ' po/eňku rodi r! dún,

bll

vLasinické pŤáýo podalťlÚ by náÝrlrenr l]l' v sou.asnó podobě b]]o omel.no !c rčt§i než
piinéiené n]iic
tinló přjpadč však ]e do V]rýniclťho púva podalclú ,asaženo
ZpiLs.bcm zcch neDiinrĚie. ý jn

v

,l.

\!

porcmku pod,tťlúPnrc. č. 1725/5 j. v návřhu Íjl'nlvrženr nlo.há/ko.idor pro
§ilniiní dopr.Ýu. označ.n, jrko Ds-z2, [t.ró múžcbýt tllť niríhu UP l budoucnu
využil,.lpř, jako pozenni konunik,ca. Podalcló ncsouhl,si s€zřizenin,lóto plochy
přcs přodnětný pozc ck , požidujij abJ- bll náyrh tjP změnčn l!k, áby nllržená
plochá pro silnični dolJřlvu ncledl! Přť9 pd,.mck podat.lú pařc, č.l725/5,
v),ne^niúleni.L.lčcnóhonaDrilkoujeobsaženo1 Piikjfu č,,1

v)mezeni]n plo.h) přo konrunikaci pies to/.]nck parť, č l72j/5, jď ic vť
spolurlaslojclli podá.]ú, b) došlo kc zncnrožnčni v)uživut i n3dáLc po7cmek ýáVdicinr
zpŇobcnr i lkýorkolj iinjim lPůsoben r hudoucnu Podalelé by o lu$ úisl Fozenlk
$budo!ánnkoDlnikace/celaPiišli.činlžb!došlolcsDiže irodno§ F7e]nku,ielikož
jcho qinčIa lr} se,n čnÉ\ni7jla, v dús]cdku r]budo\áni konrunikace by polé Ltošl. k.
Z\ýieni ú]!vnúhh,ku I Fí.ťhtra l ncpi.llžitúDruaulo,nobiLolén Próvolu. což b!
Po/.]nťL p.di1.1ú. přip.dně pozeDrek podal.]Ů. s ninrž b! konrunik..c soUscnjla,jcné Yice
Znchodnoti]o, s linr is.U slojcnn i 7dBYtlni rjzjka x snižcni kvalil) života ! PřiPdů
Yi$vh! l.d]inéhod.nn,

účclemna\úovdn[znĎny ÚP ajišlénilřhíLpuk navlžcnép]o§c označcnó v UP
i.ko DP2. BI z l], lzc tcnlo piistun 7ajhil ijinak. a lo íjkoli Fo pozenr(u podalelú (napi,
koLcm lodolečo). Picdmétná na\rženi Změna UP lim zaslhuj. do llaslnického prá\d
nepijnlěienýn Způsobcm,jc]ikožje možné daňo siluacilr-i€šiljinýň zpúsobfln. k€rý do
vlaínickéhoprála podalelů hkt] drxsli.k! nczasnhnc,

Pokldj.

Vlásniťkó právo podatcLú by nílrlrem ÚP v součLsnó podobč bllo onrezeno le !ělši nťž
přihěiené nlite. s ob]cdcň na!ovinnost šetiit podslilu a snr}sl vllstn ického páVd Éil.ň
\]l.,
oe,o,| o)l \ q ,lic\ p,.\ , F|. n , ./e ,^, o i. rl lo, ,U.l IJ. n, "Jik,\/
|,,.d,c8 oJh J.,fu .r,,, l,,s43.o,r
5,

\,

nU7cmtu PU,LlllU nlrť, i, lr25/5;e \ nrvíhu l P n.vPena docha r€ic|ncho
P.osrrln§Ni, o,n,čťnijrko l-z3. Porlálelé n.Jouhllsi sc zřiz.nin lólo plochy přes
lřodnčiný pozenekn Dožnduji. nby UPzměněn t.k,aby n, poz.mk! podatclů p.rc.
č. l72515 nebyl. nalržcna př.d,nóhá plochaYgřejnóho pmstrln§§i,

\a Po/cmlu nodllclu n.rc, i.

1725'5 i
nllrhú l'|P narP.na ploch, traiin0ó
jáko
zelenč! oznnčená
Kz_l. Podltelé n,vrhuji. aby byl r nnY.hu l]t' iťílopo2enok
zlhrnU1 do ploťhy iňdividuálniho bydleni, jak již ured.no výšl,
piik,Zcč 5,
vynczcniúzcjnidolčenéhonímjlkoujeobsaženo\

vlmc7cnifu ploch! lm lctcjnó proíranstvi !řcs po7cmck parc, č, l725l5. jež je }e
\toluYhstniolli ]rodatelú. br- dl]llo ke zncmožněni lyužilal i ]r ilť lÍ,4mek slrv,iici,n
7púsohcnj ijikýmko]ijiným 7púsobenr ! budoucnu, Dále by došlo ke sniženi hodnot)iohoto po7rfuku,icLjlož.řho rýjnóra by sc hačnčsnižila. vybudovánim plochy Ýeiejného
prcslranstli Lrt poté došlo ke zvýšeni úíolněhl3ku. práchu. Poh}bo osob a Ý souvisloíj s
lim E!dúc. odpadkn. n.dopalkú od ciglEt, Iiziko potenciálniho vandalismú ,pod,, což
by pozcnrck podatcln jc§ě ]ice znehodnoilo, Pozenek by byl loulo dalš' navrholanou
.núnou 7cc]a'lo7kousko!án". Dá]. neni pod.telúnr znóDo. že by pro podporu lci€jného
prcsIrans\i \ lěchlo ]nistech. hyla Pnvcdena i:idná odbomá studic. ktcrá b}.icdnoznačDě
pollrdila jeho nezbynrosl Vče1ně jeji ekono]ni.lté náúinoši 'la[é by doš]o ke
Z.ehodnoceni Pozenku pTc č. 1726110. ktcrýjť fuvnčžvc llaslniťlli Podltclú J kler} s
nlvíhóvaóol 7fiónol 1tj, vďciiýó1 PlóýnníVii' susedi. a ló,. stjný.h. lýše
Nadio,namistěnalrlrovanéZněn),b}la\žd}omápúda!nenidúvodtotonrén'labudovai
zdc Ýeieiná prcslranslvi, jcž b} ihtč d.nénu nrislu a ludiž cclé obci ncprospě]o z již
ulcdenlch duvodú 2!ýšeni úroYně hluku. píachu. poh]b! os.b a v souvjslosi s tnn
Prodlkce odpldkú. nedoPalkĎ od cigarci alod,
PLoch} veieirrých pí]ííJnsllinrJji sledolat /áicnr veiejmslj, Pod,lclé se !šak domnilaji.
žc zájcm lcicjnoši na Ziizcni picdmčnréplochy ncni, Nadlo je poiizolltel UP polincn
vyjnezoÝat plochy \cicjný.b pms1nNtvi plimárnč nx Po7.n.ich obcc, což v tomto

Nťjv}ššis!íávni soud vc š,éjldikaluie dovodil. žc pou7. v pŤi|adcch. kdy ncbud. Dožné
d.sáhnoul ť'lůú7ťúnih.Plán.Vániij.ak, ie možna ucinn do prá! l]aslnikú z]s!h] kleíý
ptcsahLlic spraý.dljýo funtr pň dodrženi Fincipů pfuporciónalny knjefu. klcri bude
úzcjnnn pláncnr slcdo!áD ]nusi picvažolal n.d záimcn dolócnébo l]aslnika, a zálovcň
nebude nroci b!1 dosažcno lakového záinu ]iným zpúsobcm] . nlinnnaliZce zásalru do

(tcdyv Driie. kterí budc do(icncho llashika o.re4v]t.o n.jmónĎ), v lonrto piip č
všskjeLtorlrdnickóhopráldZdsxž.noZpiisobcm,ktcďljšculedené!ínlťjpyPorLšrLje,
Dfliv

N! nozcnku pod|telú p!r.. č. ]726l]0jťv ňáv.h! l]P nrvrženn ílochá k.njinné
z.lmó, ozn!čcn. jako KzJ, Podateló narrllují, lbt bll Y nárrhU (]P tťnn, íozéfoťk
áhrnut do ploch!.. individuátniho bldl.ni, tj. ,b,r talo parccla b!..h rornčžzliazen!
v]mezeni úZemidolaenéhonjnrilkouje obsažcno !přiLue a ó

Dlř.. i, l?26110 ilořily dó doby digiláliznce j€d€n calek Kdo
inicfuyal rozdělení n, dvě části pod,1.Iúm ncni znnmo ! ž!d!ji, ,h, prolo bylo 3
úĎěml n,ícel,ni nalrljidáno j,ko s jodnou, D:il€ ob, §,to pozenk] př.dstaťuji
soUrnlý Porcmok vťdcný d0 digitlli?lco jlko polc (orná PÚd!) l podllclnd rornóž
P!rc, č. l?25/5

!

neni známo tdo. b.z i.ji.h souhlasu 2nónil druh n využiii předhětných pozonkn
Tcg\c a hraniccn]i ,écho palceL se méni pozenrk)- V !ásli ollivněDú lodou a !.ún|nni
nc(nnoshri. \hodné k olíarr]inr, leťhnickjinr a jiným ÚčelŮ.r,

v)nezeninr ploch! kŘjinné2eleně na pozenrku paE, d, l72ólI0.ježje !e spolullaýnillvi
PJ]lclú. b) doilo kť /nťfoožně.i r}úrivJt i n]dáLe oo/e,nek stávdicnn zpúsobc i
lakýnrl,olj jinýnr Z]rúsoben \ lrudoucnu, Poze]nek Lr) se lal slal pro Ndatcl.zc.la

1.

\,

pozen,ku podnlelú parc, č. 1726110 je v ňávrhu ť]P ňiv.r.ňi

llo.h!

tc.hnjcké

inírnslruktury. oZí$on, j,lro T_zl], Pod,lllú n$ouhl.si s. zřizcnim télo plochy
přc§ piedmčtný pozentck a poáduji, aby byl tlP zněněn t,k. lbJ na l)oz.nku
pod{t.ln Darc. č. 1126110 ncbtla navrž.na piodnětt,á pl0chá technické
infrnslruklury a aĎ! talo pařc.lá blln rúÝn!žznřazcm do 2iín\it.lnó plocht! .esp,
plo.hy inditidUálniho bydl.ni.

V)nrťZeDi úzťmjdoiaenéhonimjlloujeoLrs!žeDo

Vpiikzeč. ó,

V!ňťZťnnn plo.ht lkhn]ckó jn62§ruknťy tř.s lnjfumlk pd(. ó ]72óll0. jež jo ve
sn.]LNLaýni.ni p.dxtclťL. bl d.šlo k€ lnemožnÉni\ylrn!l j nldálc po,cmek slnrajicim
4usobcnr i jJ,ýnjkoliriiýn Zpu$b.ú 1 bldoMn , Dá]e h) došlo ke Jriženj hodnoiy
loholo pozcmku zcjména v dúslcdku zř.injó b do cj ú./b}!ré exiíence věcného biťorcnc
ZJnrýdeod ňrlBslrukiura by ,nohh být v.dom i ld)., nikoli pics Fozentk podalclú a
ludiž naVženi Znrěna UP nelespekluje priDcip propol.ionaLny

nóňi1lliň.
'ý{ílenýn
Z višc uvcdcnťho ]c 7-.cl. jasiť. žc .ba ptednlělíú po/eirly Podllť]ů J /ejoléia PokmťL
pJ. č 1725/5. h} by]! 7Dřni 7ncbodnoccn)
ob!.né oúiýollkě"i ke

ýš2n]

ýjš.

výmčíaruZejnku palc, č, l?]5/5 b! sc zDačnó srižila Po7cmck b! by] ío7dčl.nna Ýi.e
]]aíccl. zahnltj1.Ir do lúznýclr plo.h Ýyužnj, P./cDtk bt §c ldk 7oťu "fuZpad] na oreDsi
aisii s jinýnj zpúsob.m \]užiti J hk /trli] šoU h.dn.lu a .dn být ť budoucnu
Depo žnehrý. d!.iii jako i.no jcJnldnó úáíj,l]0/nck b} bJ] lč]nilo Dayrholanjni

/Drč|anri /-ccl.' rozkotr\kován",

N! žádnó,n jinén po,enku ! okolni obl,sti ncni nnrrženó t0lik ,mčn, kl.ré pozenok
zDačňčzíehoJnoti /ejmún! pro budouci r!úrili, j,ko n! pozcnku parc. č. 172sl5.
Nílrhy Yi{šini zmón v diDó oĎl.Jli sé ! pod§tltč kolcentruji na jodnom nozeúku, což
podltcló pov{žuji z, neDropo,.cioíílni, Jední sc o zásrh do vl.stnického P.áv! podllelú!
ktctJJ ncná le8itimni a o znkonné cilť onřený dúýod a neni činčnřn Ý n.,byrnč nulnó

miřc a Co n€jšetrnějiin l i.diskrinin!čnin zPnsoben, jak je vyžldováno zikonen í
usúlcoou soudni judikaturou- v tomto přiPadój. (oia do llá§tíického práYa podat€lú
z,sažcno Zpúsúbťnjktri PorúuF princiDy územniho nlnnoYáni, zcjnóna prinlip
!.oporcionali§- l minin,liz,cc zá§ahu do lllstnickóho DniYa vlnstnika.
V]astnické právo p.dale]ú by irtivúen ÚP r současnó podóbú h_v]l) o]ne7gno ve Ýětši mž
přii1čiťDémiie, s ohicd.fi nx povinnosl šeliil podšatu a sfrys] vlashiťkého pra\n Diiiom
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]Lb,,, rUUl, p r l l s l8] 02 , D,,'e \! §Lc |,,d . ,,, |,
dovodil (napi. í.7hodnuliNss ze dnc 5 2,2009, č.].2 Áo4/2008 8),
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'\oho,o,d,,l'a. J,(8

Nc v!ššisprúVni soud
že Fou/-e v piipadcch. kd! óťbullc n.žnédosálrnoltcilú úzcmnjholLánov:inijindi.jenrožné
učnril do práv vlaínikĎ 7li!!h. klerý přeýhúc spralcdlivoú nřú lň dodržcni píincipú
proporcionalily (zilicn.llcry bude úZcnnrnn phnen s]cdo!án jnlsi at.\uoval nad zájnreDr
dolčenélro\lasnrika. a 2á].veň nebude nroci bí1 dosaž.no lakového ájnuiin]in 2túš]hen)a
.rininal]zacc zisnh do pr'i! 1ledv v ]niře. kte.á budc doiaeného vlasl ka onczovat &)
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úzcrni dolčcnólro nanrilkotri. 2
V}.rezeni úzenri dotčcnéhonáfrilkouč :]
VFlezcDi úzcmi dolicnúho náfonkou č, 4
vymťZcni ú/emido!čenélronnnlilkou č,5
vy,n.zcni ú7cni dolčeného,tiDlitkou é,6 a

č.7
vý|rh 7 kalaýru ncnoÝi{oýi noii/ený prosliedniclvin
vi.§]n. t l]i].v..
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