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Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Veřejná vyhláška
Obec Mikulovice, IČO 00303003, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice (dále jen „žadatel“) dne 24.02.2015 podal
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby")
CHODNÍK MIKULOVICE MLÝNSKÁ ULICE
Mikulovice, Mlýnská č.p. 24
na pozemku st. p. 441 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 470 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 471
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 511 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2796/2 (zahrada), parc. č.
2797/2 (ostatní plocha), parc. č. 2797/3 (zahrada), parc. č. 2800/3 (zahrada), parc. č. 3286/1 (ostatní plocha),
parc. č. 3286/4 (ostatní plocha), parc. č. 3286/5 (ostatní plocha), parc. č. 3351/1 (ostatní plocha) v
katastrálním území Mikulovice u Jeseníka. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
MěÚ Jeseník, Odbor stavebního úřadu, majetku a investic, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a na základě tohoto posouzení podle § 79 a 92
stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu

rozhodl o umístění stavby
CHODNÍK MIKULOVICE MLÝNSKÁ ULICE
Mikulovice, Mlýnská č.p. 24
(dále jen „stavba“) na pozemku st. p. 441 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 470 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 471 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 511 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2796/2
(zahrada), parc. č. 2797/2 (ostatní plocha), parc. č. 2797/3 (zahrada), parc. č. 2800/3 (zahrada), parc. č.
3286/1 (ostatní plocha), parc. č. 3286/4 (ostatní plocha), parc. č. 3286/5 (ostatní plocha), parc. č. 3351/1
(ostatní plocha) v katastrálním území Mikulovice u Jeseníka.

Městský úřad Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 JESENÍK – doručovací adresa
Odbor stavebního úřadu, majetku a investic, pracoviště Tovární 4/1287, 790 01 JESENÍK
Tel.: +420 584 498 111
ID datové schránky: vhwbwm9

E-mail: anna.stramova@mujes.cz
Internet: www.jesenik.org
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Druh a účel umisťované stavby:
- Chodník pro pěší podél státní silnice.
Určení prostorového řešení stavby:
- Navrhovaný chodník je v délce 265 m umístěn v souběhu s průjezdním úsekem silnice II/457 (ulicí
Mlýnská) s dovolenou rychlostí 50 km/h v Mikulovicích v přidruženém dopravním prostoru. V
délce 178 m se navrhuje jako pravostranný (ze směru od Zlatých Hor do centra obce), místem pro
přecházení je pak převeden vlevo. Chodník začíná ve stykové křižovatce s místní komunikací p. č.
3286/4 k. ú. Mikulovice u Jeseníka se silnicí M/457. Zakončen je v přímé návaznosti na
autobusovou zastávku „Mikulovice rozcestí - směr Zlaté Hory", která byla stavebně upravena v
roce 2011.
- Jedná se o zastavěnou část obce se zástavbou převážně po pravé straně silnice směrem do obce.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
- Stavba nemá žádný vliv na území.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1.

2.

3.
4.

5.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním
stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních
staveb.
Projektová dokumentace pro stavební řízení, které povede speciální stavební úřad, silniční správní úřad,
musí být vypracována oprávněnou osobou v souladu s platnými předpisy pro dokumentaci staveb pro
dopravu.
Projektová dokumentace bude splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
V projektové dokumentaci pro stavební řízení bude doplněn seznam předpokládaných druhů odpadů
podle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, vzniklých při realizaci výše uvedené stavby a jejím
provozu včetně způsobu nakládání s tímto odpadem a bude předložen ke schválení na orgán ochrany
životního prostředí.
Projektová dokumentace bude předložena před stavebním řízením mimo dotčených orgánů i k vyjádření
Správě silnic Olomouckého kraje, Povodí Odry, s.p. a správě Železniční dopravní cesty, s.o.

Hlavní účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Odůvodnění:
Dne 24.02.2015 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně
podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy
poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do
15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá
závazná stanoviska.
Stavební úřad v územním řízení podle § 90 stavebního zákona posoudil, zda je záměr žadatele v souladu:
a) s vydanou územně plánovací dokumentací,
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území,
c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na
využívání území,
d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
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e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků
řízení.
Umístění stavby je v souladu s Územním plánem Mikulovice, vydaným Zastupitelstvem obce Mikulovice
dne 30.10.2012, usnesením č. 68/15/2012 bod 1).
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení
a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem,
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Žádost byla doložena projektovou dokumentací stavby, dokladem o úhradě správního poplatku a těmito
souhlasy, vyjádřeními, stanovisky a rozhodnutími:
• vyjádření vlastníků a správců dotčených pozemků a staveb:
- žadatel předložit smlouvy s vlastníky pozemků
• stanoviska, sdělení a rozhodnutí dotčených orgánů:
- Souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje – souhlasné závazné
stanovisko ze dne 2.4.2014 pod č.j. HSOL-2128-2/2015
- Závazné stanovisko Městského úřadu Jeseník, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 2.4.2014
pod č.j. MJ/15307/2014/02/ODSH/MK
- Rozhodnutí Městského úřadu Jeseník, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 13.8.2014 pod č.j.
MJ/29770/2014/07/ODSH,MK – povolení úpravy připojení
- Rozhodnutí Městského úřadu Jeseník, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 7.1.2014 pod č.j.
MJ/58515/2014/03/ODSH/VUr
- Vyjádření Městského úřadu Jeseník, odboru životního prostředí ze dne 15.47.2014 pod č.j.
MJ/15306/2014/OŽP
- Souhlasné závazné stanovisko Městského úřadu Jeseník, odboru životního prostředí s odnětím ze
zemědělského půdního fondu ze dne 29.1.2015 pod č.j. MJ/*01520/2015/02/OŽP/Tu
- Souhlas ke zřízení stavby Drážního úřadu Olomouc ze dne 26.5.214 pod č.j. MO-SOO0652/2014-2/Kk
DUCR-30688/14/Kk
- Závazné stanovisko MO ČR Agentura hospodaření a nemovitým majetkem –ze dne 14.4.214 pod č.j.
44041/2014-6440-OÚZ-BR
• vyjádření a stanoviska vlastníků a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury k napojení a
k existenci jejich zařízení:
- vyjádření Telefónica O2 ze dne 31.3.2014 č. 154264/14
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 31.3.2014 pod č.j. 0100263237 – k projektové dokumentaci ke
stavebnímu řízení si vyžádat nové vyjádření
- RWE Distribuční služby s.r.o. Brno ze dne 1.4.214 pod č.j. 5000921774
- Vyjádření Obce Mikulovice ze dne 31.3.2014 pod č.j. 5/2014.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy, požadavků vlastníků a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury a zahrnul je do
podmínek tohoto rozhodnutí.
Do podmínek tohoto rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kdy povinnost jejich plnění vyplývá přímo
z platných právních předpisů.
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Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků tohoto územního řízení a to v souladu s ustanovením § 85 odst. 1
a 2 stavebního zákona (jedná se o zvláštní úpravu vymezení účastníků řízení vůči obecné úpravě uvedené v §
27 a § 28 správního řádu a to v souladu s ustanovením § 192 odst. 1 stavebního zákona) a to takto:
a) podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona je účastníkem územního řízení žadatel a obec, na jejímž
území má být požadovaný záměr uskutečněn, což v tomto konkrétním případě jsou
• žadatel:
Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice,
• obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice,
Výše uvedení účastníci územního řízení jsou účastníky řízení vždy, aniž by museli splňovat jakékoliv další
podmínky, na rozdíl od účastníků řízení uvedených v § 85 odst. 2 stavebního zákona.
b) podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou účastníky územního řízení dále vlastník pozemku nebo
stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné
věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, což v tomto konkrétním případě jsou
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk, Lipenská 120/753, 779 00
Olomouc
Vladislava Koniorová, Mlýnská 24, 790 84 Mikulovice
Rostislav Rupa, Mlýnská 24, 790 84 Mikulovice
Hana Rupová, Mlýnská 24, 790 84 Mikulovice
DISTIGAL, s.r.o., Nad Lipinou 2317, 738 01 Frýdek-Místek
Karel Šarman, Mlýnská 529, 790 84 Mikulovice
Marie Šarmanová, Mlýnská 529, 790 84 Mikulovice
Jiří Šenkeřík, Mlýnská 25, 790 84 Mikulovice
Hana Šenkeříková, Mlýnská 25, 790 84 Mikulovice
Ing. Igor Ševela, Bílý Kámen 70, 588 41 Bílý Kámen
Stanislava Ševelová, Mlýnská 26, 790 84 Mikulovice
Květoslav Zavadil, Mlýnská 26, 790 84 Mikulovice
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1/773, 779 00
Olomouc
Jana Křivánková, Lipovská 66/1170, 790 01 Jeseník
Zdeňka Macháčková, Tyršova 12/1037, 790 01 Jeseník
RWE Distribuční služby, s.r.o., oddělení projektování plynovodů Ostrava, Plynárenská 1/499, 657 02
Brno
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 8/874, 405 02 Děčín
ČEZ ICT Services, a. s., Poskytování sítí, 28. října 152/3123, 702 00 Ostrava
Anna Látalová, Mlýnská 310, 790 84 Mikulovice.
V souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona se územní rozhodnutí doručuje podle ustanovení §
87 odst. 1 až 3 stavebního zákona, což s ohledem na skutečnost, že se jedná o řízení s velkým počtem
účastníků řízení, znamená, že se územní rozhodnutí účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst.
2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům doručuje jednotlivě.
c) podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou dále účastníky územního řízení osoby, jejichž
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich
může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým
počtem účastníků řízení, doručuje se územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou a účastníci řízení uvedení v § 85
odst. 2 písm. b) stavebního zákona se dle ustanovení § 92 odst. 3 stavebního zákona identifikují označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru, což v tomto konkrétním
případě jsou
- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 468/2, 566, 584, 1211, parc. č. 2801/1, 3286/9 v katastrálním území Mikulovice u Jeseníka
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- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Mikulovice č.p. 22, č.p. 310 a č.p. 384.
Stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto územního řízení (mimo ty, se kterými bylo v
tomto územním řízení takto jednáno – viz výše), nejsou další vlastníci či uživatelé dalších možných okolních
pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím umístěná stavba, svým charakterem,
polohou a umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby
se jich nedotkne. Ve smyslu ustanovení § 1012 občanského zákoníku má vlastník právo se svým
vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit, přičemž toto územní
rozhodnutí o umístění stavby by vlastníkům či uživatelům dalších okolních pozemků v sousedství pozemku
stavby ve výkonu takovýchto oprávnění nebránilo. Dle ustanovení § 1012 občanského zákoníku se vlastníku
zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy,
jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Před vydáním rozhodnutí dal stavební úřad účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a
to ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu. Této možnosti, o níž byli účastníci řízení řádně vyrozuměni, žádný
z účastníků řízení nevyužil.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy
mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Odboru stavebního úřadu, majetku a investic
Městského úřadu Jeseník. O odvolání rozhoduje Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 82 odst. 2 správního řádu). Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 a odst. 2 písm. a) stavebního zákona se lhůta pro odvolání počítá ode dne
doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Není-li toto rozhodnutí adresátovi doručeno provozovatelem
poštovních služeb do vlastních rukou, je u něj v souladu s § 23 odst. 1, 2 správního řádu uloženo, a to po
dobu 10 dnů. Není-li uvedená písemnost vyzvednuta dle § 24 odst. 1 správního řádu ve lhůtě do 10 dnů ode
dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
Účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona lhůta pro odvolání začíná běžet 16. dnem po
vyvěšení rozhodnutí.
Včas podané odvolání má odkladný účinek.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního
zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Upozorňujeme tímto stavebníka na ustanovení § 152 stavebního zákona, kde mu jsou dány povinnosti a
odpovědnost při přípravě a provádění stavby.
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Podle § 119 odst. 1 stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného
užívání uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 stavebního zákona, nebo stavbu, popřípadě část
stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu
úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) stavebního zákona, nebo stavby ohlašované podle zvláštního
právního předpisu anebo prováděné na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 stavebního zákona nebo
certifikátu autorizovaného inspektora podle § 117 stavebního zákona, byla dokončována podle opakovaného
stavebního povolení nebo dodatečného povolení stavby podle § 129 stavebního zákona lze užívat na základě
oznámení stavebnímu úřadu (§ 120) nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím
užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

„otisk úředního razítka“

Anna Štramová
referentka odboru stavebního úřadu,
majetku a investic

Tato písemnost je oznamována v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 144
správního řádu veřejnou vyhláškou a musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce města
Jeseník a Obecního úřadu v Mikulovicích a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem (§ 87
odst. 3 stavebního zákona).
Po jejím sejmutí bude vrácena potvrzená zpět na odbor stavebního úřadu, majetku a investic MěÚ
Jeseník.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí na úřední desce.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen.
Příloha:
• Situace
Obdrží:
Účastníci řízení:
- Žadatel (podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona):
1. Obec Mikulovice, IDDS: 9fmbcrk
- Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního
zákona): Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice,
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- Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem
2. Jana Křivánková, Lipovská č.p. 1170/66, 790 01 Jeseník 1
3. Zdeňka Macháčková, Tyršova č.p. 1037/12, 790 01 Jeseník 1
4. RWE Distribuční služby, s.r.o., oddělení projektování plynovodů Ostrava, IDDS: jnnyjs6
5. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
6. ČEZ ICT Services, a. s., Poskytování sítí, IDDS: zbsdk9i
7. IDDS: d79ch2h
8. Anna Látalová, Mlýnská č.p. 310, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1
9. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk, IDDS: ur4k8nn
10. Vladislava Koniorová, Mlýnská č.p. 24, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1
11. Rostislav Rupa, Mlýnská č.p. 24, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1
12. Hana Rupová, Mlýnská č.p. 24, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1
13. DISTIGAL, s.r.o., IDDS: vcky6ig
14. Karel Šarman, Mlýnská č.p. 529, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1
15. Marie Šarmanová, Mlýnská č.p. 529, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1
16. Jiří Šenkeřík, Mlýnská č.p. 25, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1
17. Hana Šenkeříková, Mlýnská č.p. 25, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1
18. Ing. Igor Ševela, Bílý Kámen č.p. 70, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
19. Stanislava Ševelová, Mlýnská č.p. 26, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1
20. Květoslav Zavadil, Mlýnská č.p. 26, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1
21. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, IDDS: uccchjm
Dotčené orgány:
22. Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník 1
23. Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01
Jeseník 1
24. Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd
25. Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku
Brno, IDDS: hjyaavk
26. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, ÚO Jeseník, IDDS: ufiaa6d
27. Obecní úřad Mikulovice, IDDS: 9fmbcrk

