
OBEC LOBODICE
_________________________________________________________________________________

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOBODICE

Zastupitelstvo obce Lobodice, příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních 
předpisů, za použití ust. § 43 odst. 4, ust. § 54 odst. 2 a ust. § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních 
předpisů, ust. § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších právních předpisů, ust. 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů a ust. § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších právních předpisů

v y d á v á 

Změnu č. 2 Územního plánu Lobodice,

vydaného Zastupitelstvem obce Lobodice dne 06.10.2008 formou opatření obecné povahy,
které nabylo účinnosti dne 21.10.2008,

ve znění

I. Změna územního plánu

Textová část  

1.1 Vymezení zastavěného území,

1.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,

1.3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 
systému sídelní zeleně,

1.4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování,

1.7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,

1.9 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části,

1.10 Příloha č. 1 – Plochy s rozdílným způsobem využití.

Grafická část

   I.3.a Výkres základního členění území, v měř.  1:5 000,

   I.3.b.1 Hlavní výkres – urbanistická koncepce, v měř.  1:5 000,

   I.3.b.4      Hlavní výkres – vodní hospodářství, v měř. 1:2 500,

   I.3.c      Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, v měř. 1:5 000.
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O d ů v o d n ě n í

Odůvodnění sestává z:

II. Odůvodnění změny územního plánu

Textová část  

1.A Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,

1.B Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu

1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě 
v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona,

2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 
odst. 3 stavebního zákona,

3. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 
odst. 3 stavebního zákona,

4. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu 
v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona,

1.C Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby 
jejich vymezení,

1.D Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond a pozemky určené k plnění funkce lesa,

1.E Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty.

Grafická část  

II.2.a Koordinační výkres, v měř. 1:5 000, 

II.2.b Výkres širších vztahů, v měř. 1:25 000,

II.2.c      Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, v měř. 1:5 000.

III.  Odůvodnění ve smyslu ust. § 53 odst. 5 stavebního zákona ve znění pozdějších 
právních předpisů

III.A   Výsledek přezkoumání změny územního plánu podle ust. § 53 odst. 4 stavebního 
zákona ve znění pozdějších právních předpisů

III.A.1 Vyhodnocení přezkoumání souladu návrhu změny územního plánu s politikou 
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

III.A.1.1 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje

Politika územního rozvoje České republiky 2008 byla schválena usnesením vlády ČR č. 929 
ze dne 20.07.2009. 

Z obecných požadavků na územně plánovací dokumentaci, stanovených v čl. (14)–(32) 
kap. 2 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, se 
na řešení Změny č. 2 Územního plánu Lobodice vztahuje a je naplněna priorita čl. (30) –
Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i 
v budoucnosti. 

Obec Lobodice není vymezena jako součást žádné rozvojové oblasti nebo rozvojové osy, ani 
specifické oblasti. 
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Politika územního rozvoje České republiky 2008 nestanovuje z hlediska vymezených 
koridorů a ploch dopravní a technické infrastruktury konkrétní úkoly pro územní plánování 
mající dopad na řešení Změny č. 2 Územního plánu Lobodice. Území řešené změnou není 
ovlivněno ani samo neovlivňuje žádné záměry vyplývající z politiky územního rozvoje.

Změna č. 2 Územního plánu Lobodice je s Politikou územního rozvoje České republiky 2008
v souladu. 

III.A.1.2 Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Nadřazenou územně plánovací dokumentací pro Změnu č. 2 Územního plánu Lobodice jsou 
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje
dne 22.02.2008 usnesením č. UZ/21/32/2008 formou opatřením obecné povahy pod 
čj.: KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, které nabylo účinnosti dne 28.03.2008, ve znění 
aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, vydané Zastupitelstvem 
Olomouckého kraje dne 22.04.2011 usnesením č. UZ/19/44/2011 formou opatření obecné 
povahy pod čj.: KUOK 28400/2011, které nabylo účinnosti dne 14.07.2011.

Dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění není obec Lobodice součástí 
žádné rozvojové osy ani rozvojové oblasti. Obec je zařazena mezi vymezené specifické 
oblasti:

- pro území, ve kterém se projevují problémy v oblasti hospodářského rozvoje a sociální 
soudržnosti obyvatel území (jihozápadní část ORP Přerov) 

– v souladu se stanovenými zásadami změna územního plánu navrhovaným řešením 
vytváří podmínky pro zkvalitnění technické infrastruktury, čímž podporuje hospodářský 
rozvoj a sociální soudržnost;     

- s vysokou koncentrací prováděné a připravované těžby nerostných surovin označené 
ST4 

– zásady stanovené pro tuto oblast ani obecné zásady s účinností pro všechny oblasti 
se na řešení změny územního plánu nevztahují.

Platné Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje stanovují vycházet při návrhu odvádění 
a čištění odpadních vod v územních plánech z aktuálního znění Plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací Olomouckého kraje (dále jen PRVKOK). Pro obec Lobodice PRVKOK uvádí, 
v principu shodně s územním plánem, dobudování jednotné kanalizace s ukončením na 
navržené mechanicko-biologické čistírně odpadních vod. Vzhledem k prověřené potřebě 
odlišného řešení požádala obec Lobodice spolu s obcemi Polkovice, Oplocany a Uhřičice 
(Dobrovolný svazek obcí Povaloví) o změnu PRVKOK spočívající v návrhu oddílné
splaškové kanalizace v obcích Uhřičice, Polkovice, Oplocany a Lobodice napojené na 
kanalizaci a čistírnu odpadních vod Kojetín. Po projednání navržené změny odkanalizování 
s Ministerstvem zemědělství ČR obdržela obec Lobodice předběžný souhlas a příslib
Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, pod 
čj.: KUOK 82773/2012 ze dne 26.09.2012, že tato změna bude akceptovaná v nejbližší 
aktualizaci PRVKOK. Odpovídající změna u sousedních obcí Polkovice a Uhřičice již byla 
provedena v rámci 5. Aktualizace PRVKOK, schválené usnesením Rady Olomouckého kraje 
č. UR/94/47/2012 ze dne 25.07.2012 

Řešení Změny č. 2 Územního plánu Lobodice je dále v souladu s podmínkou stanovující 
v sídlech s méně jak 10 000 ekvivalentními obyvateli upřednostnění jejich napojení na 
stávající větší ČOV nebo budování společných ČOV pro více sídel, ve kterých lze zajistit 
větší účinnost čištění a tím vyšší kvalitu vypouštěných odpadních vod. 

Změnou č. 2 Územního plánu Lobodice nejsou dotčeny plochy, koridory a další veřejné 
zájmy nadmístního významu hájené dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje.

Změna č. 2 Územního plánu Lobodice je se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje
v platném znění v souladu. 
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Soulad návrhu Změny č. 2 Územního plánu Lobodice s politikou územního rozvoje a 
územně plánovací dokumentací vydanou krajem byl potvrzen i stanoviskem Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje, vydaným dne 21.01.2013 pod 
čj.: KUOK 1860/2013.

III.A.2   Vyhodnocení přezkoumání souladu návrhu změny územního plánu s cíli a úkoly 
územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Změna č. 2 Územního plánu Lobodice bezezbytku naplňuje cíle a úkoly územního plánování 
specifikované v ust. § 18 a 19 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů, 
což vyplývá i z kladného výsledku projednání. 

Změnou č. 2 Územního plánu Lobodice, která řeší změnu zásad koncepce odvádění a 
likvidace odpadních vod na území obce, se jinak nemění základní koncepce stanovená 
platným Územním plánem Lobodice. Předložené řešení změny vytváří předpoklady pro 
výstavbu a udržitelný rozvoj území, při zajištění obecně prospěšného souladu veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území.

Řešení Změny č. 2 Územního plánu Lobodice je bez projevu ve vztahu k ochraně 
architektonických a urbanistických hodnot v území.  

Zrušení plochy technické infrastruktury, vymezené platným Územním plánem Lobodice pro 
umístění čistírny odpadních vod, její vypuštění ze zastavitelných ploch a navrácení 
původnímu využití jako plochy zemědělské, funkční typ PO – plochy zemědělské půdy-bez
rozlišení je v souladu s požadavky na ochranu nezastavěného území. Nové zastavitelné 
plochy mimo zastavěné území nejsou změnou vymezeny.

III.A.3 Vyhodnocení přezkoumání souladu návrhu změny územního plánu s požadavky 
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Změna č. 2 Územního plánu Lobodice je zpracována v souladu se stavebním zákonem ve 
znění pozdějších právních předpisů, prováděcí vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve znění pozdějších právních předpisů, a vyhláškou č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších právních předpisů.

V souladu s ust. § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
právních předpisů je změna územního plánu zpracována a bude vydána v rozsahu 
měněných částí Územního plánu Lobodice. 

Ve změně územního plánu nejsou stanoveny žádné plochy s jiným způsobem využití, než je 
stanoveno v ust. § 4 až 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších právních předpisů.

III.A.4  Vyhodnocení přezkoumání souladu návrhu změny územního plánu s požadavky 
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Změna č. 2 Územního plánu Lobodice je zpracována v souladu se zvláštními právními 
předpisy, což dokládá kladný výsledek projednání s dotčenými orgány.

Společně jednání o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Lobodice pro dotčené orgány, 
krajský úřad a sousední obce se uskutečnilo dne 20.11.2012. Stanoviska podaly tyto 
dotčené orgány:

- Magistrát    města    Přerova,    Odbor    stavebního     úřadu   a    životního   prostředí,
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čj.: MMPr/138294/2012/Ha, 10.12.2012, čj.: MMPr/138296/2012/STAV/ZP/Eh, 
17.12.2012,

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 
čj.: KUOK 107018/2012, 19.12.2012,

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, 
čj.: KUOK 97017/2012, 15.11.2012, 

- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní 
pracoviště Přerov, čj.: KHSOC/18575/2012/PR/HOK, 13.12.2012,

- Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, 
čj.: SVS/2012/037778-M, 29.11.2012,

- Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc, 
čj.: 92548/ENV/12, 1910/570/12, 21.11.2012,

- Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Přerov, čj.: 197304/2012-MZE-130775, 
31.10.2012,

- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, zn.: 43115/2012/31100, 31.10.2012,

- Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, 
čj.: 8013/31371/2012-1383–ÚP-OL, 29.11.2012,

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, 
čj.: KÚOK 93076/2012, 02.11.2012.

Stanoviska dotčených orgánů byla většinou souhlasná anebo bez připomínek k řešení 
návrhu změny. Uplatněné připomínky se buď netýkaly předmětu projednávané územně
plánovací dokumentace, nebo se týkaly následně vedených řízení. Z hlediska požadavku 
Ministerstva životního prostředí ČR na projednání s organizací zajišťující ochranu geologické 
struktury podzemního zásobníku plynu se jednalo o požadavek procesní, přičemž společné 
jednání o návrhu změny bylo vedeno v souladu s ust. § 50 stavebního zákona ve znění 
předpisů platných do 31.12.2012.

Potřeba řešení rozporů nenastala.

Na základě vyhodnocení výsledků projednání nebylo potřeba provádět úpravu návrhu 
změny.

Vzhledem k tomu, že dnem 01.01.2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 458/2012 Sb., kterou se 
mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, bylo však nutné před veřejným 
projednáním provést příslušnou úpravu odůvodnění návrhu změny územního plánu 
v souladu s tímto novým právním předpisem.

Veřejné projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Lobodice s výkladem se konalo dne 
17.05.2013. Před veřejným projednáním byla písemně uplatněna podání ze strany těchto 
dotčených orgánů:

- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, 
čj.: MMPr/045844/2013/STAV/ZP/Eh, 16.04.2013,

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, čj.: KUOK 
37135/2013, 17.04.2013,

- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký jak, Pobočka Přerov, 
zn.: SPU 150533/2013, 08.04.2013,

- Ministerstvo životního prostředí České republiky, Odbor výkonu státní správy VIII, 
Olomouc, čj.: 22619/ENV/13, 520/570/13, 29.04.2013.

Podání byla většinou bez připomínek k řešení předloženého návrhu změny územního plánu. 
Připomínky resp. upozornění Ministerstva životního prostředí ČR se buď netýkaly předmětu
projednávané územně plánovací dokumentace, nebo se týkaly následně vedených řízení a
v případě požadavku na projednání s organizací zajišťující ochranu geologické struktury 
podzemního zásobníku plynu se opět jednalo o požadavek procesní, kdy veřejné projednání 
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návrhu změny bylo vedeno podle ust. § 52 stavebního zákona ve znění pozdějších právních 
předpisů a oprávněnému investorovi tak bylo umožněno uplatnit námitky.

V průběhu veřejného projednání návrhu změny nebyly uplatněny žádné námitky ani
připomínky, proto dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán nemusely zaujímat
žádná stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách ani k návrhu vyhodnocení připomínek.

Na základě vyhodnocení výsledků projednání nebylo potřeba zajistit úpravu návrhu Změny 
č. 2 Územního plánu Lobodice.

III.B Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní 
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, vydal k návrhu 
Zadání změny č. 2 územního plánu Lobodice stanovisko pod čj.: KUOK 32269/2012 dne 
02.04.2012.

Dotčený orgán na úseku ochrany přírody, příslušný podle ust. § 75 a ust. § 77a odst. 4 písm 
n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních 
předpisů, po posouzení provedeném dle ust. § 45i odst. 1 tohoto zákona ve svém stanovisku 
vyloučil, že koncepce může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný 
vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti. Dle zdůvodnění se řešené území nachází mimo území evropsky významných lokalit 
a ptačích oblastí a koncepce nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na 
jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany a tedy ani na evropsky významnou lokalitu 
CZ0714085 Morava-Chropyňský luh, která zasahuje do katastrálního území obce.

Dotčený orgán příslušný k posuzování vlivů na životní prostředí podle ust. § 22 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších právních 
předpisů, po provedeném posouzení podle ust. § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí ve znění pozdějších právních předpisů, ve stanovisku uvedl, že Změnu č. 2 
územního plánu Lobodice není nezbytné a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na 
životní prostředí. Dle zdůvodnění jsou požadavky na změnu územního plánu navrženy 
v rozsahu, který nepředpokládá kumulativní vliv jednotlivých funkčních využití území ve 
smyslu uvedeného zákona. Dotčený orgán přihlédl také ke skutečnosti, že posuzovaná 
změna územního plánu nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo 
celistvost evropsky významných lokalit ani ptačí oblasti.

Schválené Zadání změny č. 2 územního plánu Lobodice proto neobsahovalo požadavek na 
vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území, jehož součástí 
by bylo vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a toto se nezpracovávalo.

III.C Stanovisko krajského úřadu  podle ust. § 50 odst. 5 stavebního zákona

Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Lobodice na udržitelný rozvoj území se 
nezpracovávalo, tudíž ani vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí.
Stanovisko krajského úřadu podle ust. § 50 odst. 5 stavebního zákona ve znění pozdějších 
právních předpisů k posouzení vlivů na životní prostředí proto nebylo uplatněno.

III.D Sdělení jak bylo stanovisko podle ust. § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením 
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

Stanovisko krajského úřadu podle ust. § 50 odst. 5 stavebního zákona ve znění pozdějších 
právních předpisů k posouzení vlivů změny územního plánu na životní prostředí nebylo 
uplatněno.
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III.E Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je obsahem Změny č. 2 Územního plánu Lobodice,
textové části II. Odůvodnění změny územního plánu, kap. 1.E Komplexní zdůvodnění 
přijatého řešení včetně vybrané varianty. 

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Lobodice neobsahoval varianty řešení.

III.F Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch

Změnou č. 2 Územního plánu Lobodice byla hranice zastavěného území v lokalitách 
řešených změnou (v plochách změn) aktualizována ke dni 30. 9. 2012, a to beze změny 
průběhu hranice.

Změnou č. 2 Územního plánu Lobodice se vymezuje nová zastavitelného plocha technické 
infrastruktury pro umístění čerpací stanice odpadních vod v zastavěném území. Z hlediska 
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití se jedná se o změnu z plochy rekreace, 
funkčního typu plochy sídelní zeleně.

Zrušením zastavitelné plochy technické infrastruktury, vymezené platným územním plánem
pro umístění čistírny odpadních vod, se rozsah zastavitelných ploch zmenšuje. Plocha byla 
navrácena původnímu využití tj. plochy zemědělské, funkční typ plochy zemědělské půdy -
bez rozlišení.

IV. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

V průběhu řízení o Změně č. 2 Územního plánu Lobodice neuplatnili vlastníci pozemků a 
staveb, dotčených návrhem řešení, oprávněný investor ani zástupce veřejnosti žádné 
námitky.

Součástí rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění není rozhodnutí o námitkách 
uplatněných ke konceptu, protože v Zadání změny č. 2 územního plánu Lobodice nebyl 
požadavek na zpracování konceptu stanoven a tudíž ani nebylo umožněno námitky uplatnit. 

V. Vyhodnocení připomínek

Součástí vyhodnocení připomínek není vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci 
společného jednání o návrhu změny, protože toto bylo vedeno podle ust. § 50 stavebního 
zákona ve znění právních předpisů platných do 31.12.2012 a tudíž ani nebylo umožněno
připomínky uplatnit.

V průběhu řízení o Změně č. 2 Územního plánu Lobodice neuplatnila veřejnost ani sousední 
obce žádné připomínky. 

Poučení

Proti Změně č. 2 Územního plánu Lobodice vydané formou opatření obecné povahy nelze 
podat opravný prostředek (ust. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších právních předpisů).

Ing. Stanislav  H l a v i n k a                                                                 Petr N a v r á t i l

             starosta obce                                                                          místostarosta obce     


