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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

ROZHODNUTÍ 
 

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „orgán 
ochrany ZPF“), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 61 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. 
§ 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), po provedeném správním řízení 
dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“), rozhodl takto: 
 
Právnické osobě: ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, 
PSČ 101 52 (účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu), dále jen „žadatel – 
účastník řízení“, 
 
I.  
uděluje dle ust. § 9 odst. 8 písm. a) zákona o ochraně ZPF souhlas s trvalým odnětím 
půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) pro účely realizace 
stavby „V460 – modernizace na vyšší parametry“ o celkové výměře 3546 m2, z toho 
na pozemcích: 
katastrální území Bruzovice      obec Bruzovice o výměře 605 m2  
katastrální území Dobrá u Frýdku-Místku   obec Dobrá  o výměře 786 m2  
katastrální území Nošovice       obec Nošovice o výměře 109 m2  
katastrální území Pazderna      obec Pazderna o výměře 249 m2  
katastrální území Žermanice      obec Žermanice o výměře 740 m2  
katastrální území Albrechtice  u Českého Těšína   obec Albrechtice o výměře 109 m2  
katastrální území Bludovice      obec Havířov o výměře 358 m2  
katastrální území Horní Těrlicko     obec Těrlicko o výměře 590 m2  
uvedených v Příloze č. 1 Přehled pozemků trvale odňatých ze  ZPF pro účely realizace 
stavby „V460 – modernizace na vyšší parametry“ (dále jen „Příloha č. 1“), která 
je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je rovněž 
Příloha č. 2 Situace M 1:50 000 se zákresem trasy stavby „V460 – modernizace na vyšší 
parametry“ a s uvedením čísel stožárů. 
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II.  
Pro zajištění ochrany ZPF stanoví dle ust. § 9 odst. 8 písm. b) zákona o ochraně ZPF 
tyto podmínky: 
1. Hranice trvalého záboru zemědělské půdy ze ZPF, tedy plochy řešené tímto souhlasem, 

budou v terénu řádně vyznačeny a musí být respektovány, aby nedošlo ke škodám 
na okolním ZPF. 
 

2. Z plochy trvalého záboru půdy na vymezeném území, tj. ploše potřebné pro ukotvení 
stožárů, bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy – orniční vrstvy do hloubky 
dle skutečného profilu orniční vrstvy od 0,20 m do 0,40 m a podle podmínek v terénu 
bude provedena skrývka hlouběji uložené zúrodnění schopné vrstvy půdy - podorniční 
vrstvy. Sejmutá orniční vrstva půdy bude využita pro zlepšení půdního profilu přímo 
v okolí jednotlivých stožárů. Sejmutá podorniční vrstva půdy může být použita pro jemné 
terénní úpravy. V souladu s ust. § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 
některé podrobnosti ochrany ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 13/1994 Sb.“), musí být kulturní vrstva půdy zajištěna před zcizením a znehodnocením. 
O činnosti související se skrývkou, uložením a rozprostřením bude veden protokol, 
v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti 
a účelnosti využívání kulturní vrstvy půdy. 

 
3. Stavební práce je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo k narušení 

melioračních zařízení, která se v místě stavby nachází. V případě narušení melioračních 
zařízení je třeba je uvést do funkčního stavu. Informace o výskytu melioračních zařízení 
na jednotlivých pozemcích je uvedena v Příloze č. 1.  

 
III.  
Orgán ochrany ZPF vymezuje dle ust. § 9 odst. 8 písm. d) zákona o ochraně ZPF, 
že bude zaplacen odvod za trvalé odnětí půdy ze ZPF pro účely realizace stavby „V460 – 
modernizace na vyšší parametry“ na pozemcích uvedených v Příloze č. 1, ve výši 
stanovené podle Přílohy k zákonu – Sazebníku odvodů za odnětí půdy ze ZPF (dále jen 
„Sazebník“).  
Dotčené pozemky jsou zařazeny do jednoho či více kódů bonitovaných půdně ekologických 
jednotek (dále jen „BPEJ“). Zařazení jednotlivých pozemků do BPEJ je uvedeno v Příloze 
č. 1. K jednotlivým BPEJ se zjistí základní ceny podle Přílohy č. 4 k vyhlášce 
č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění 
pozdějších předpisů. Základní ceny se vynásobí nejvyšší ekologickou vahou ovlivnění 
příslušného faktoru životního prostředí z části B Sazebníku, tím se stanoví základní sazby 
odvodu. Základní sazby odvodu za odnětí se vynásobí koeficientem příslušné třídy ochrany 
dle části D bodu 4. Sazebníku, a tak se zjistí výsledné sazby odvodu. Celková výsledná částka 
odvodu za odnětí půdy ze ZPF je součtem výsledných sazeb podle výměr jednotlivých BPEJ 
a jejich zařazení do tříd ochrany zastoupených na odnímaných pozemcích. 
Povinný k platbě odvodu dle ust. § 11 odst. 4 zákona o ochraně ZPF je povinen orgánu 
ochrany ZPF písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů 
před jeho zahájením. 
 

Odůvodnění 
 

Orgán ochrany ZPF obdržel dne 08.10.2018, pod č. j. MMFM 146336/2018, od žadatele – 
účastníka řízení, v zastoupení na základě plné moci společností ČEPS Invest, a.s., 
IČO 24670111, se sídlem Praha 10 – Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, žádost 
o vydání souhlasu s trvalým odnětím půdy ze ZPF pro účely realizace stavby „V460 – 
modernizace na vyšší parametry“ o celkové výměře 3546 m2 na pozemcích uvedených 
v Příloze č. 1, z toho na pozemcích v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Bruzovice, obec 
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Bruzovice, o výměře 605 m2, v k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, obec Dobrá, o výměře 786 m2, 
v k. ú. Nošovice, obec Nošovice, o výměře 109 m2, v k. ú. Pazderna, obec Pazderna, o výměře 
249 m2, v k. ú. Žermanice, obec Žermanice, o výměře 740 m2, v k. ú. Albrechtice u Českého 
Těšína, obec Albrechtice, o výměře 109 m2, v k. ú. Bludovice, obec Havířov, o výměře 
358 m2, v k. ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko, o výměře 590 m2. Předmětem záměru 
je modernizace vedení a posílení přenosové schopnosti stávajícího vedení, které spočívá 
zejména ve výměně stávajících částí stávajícího vedení tj. vodičů, izolátorů a stožárových 
konstrukcí včetně betonových základů. Stavba „V460 – modernizace na vyšší parametry“ 
se nachází v prostoru trasy a koridorů stávajícího nadzemního vedení nadmístního významu. 
Začátek stavby modernizace stávajícího vedení navazuje na transformovnu TR Nošovice, 
končí napojením na TR Albrechtice a slouží k přenosu elektrické energie mezi těmito 
transformovnami. Délka celého vedení je 16,4 km. Alternativní řešení dle ust. § 7 
zákona o ochraně ZPF nebylo žadatelem – účastníkem řízení vypracováno vzhledem 
k jednoznačnému umístění stavby v prostoru trasy a koridorů stávajícího nadzemního vedení, 
které je vyznačeno v mapových podkladech územních plánů dotčených obcí. K žádosti byly 
doloženy náležitosti dle ust. § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF. Přílohou žádosti o udělení 
souhlasu s odnětím půdy ze ZPF byl mimo jiné zpracovaný výpočet odvodu za odnětí půdy 
ze ZPF, který zpracovala Zdenka Zolotarenková, Lidická 2567/56, 787 01 Šumperk, v září 
2018. Žadatel – účastník řízení není vlastníkem dotčených pozemků. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o záměr, pro který lze půdu vyvlastnit, a to v návaznosti na ust. § 24 odst. 4 
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
nemusel žadatel – účastník řízení dokládat dle ust. §9 odst. 6 písm. b) zákona o ochraně ZPF 
vyjádření vlastníků půdy, jejíž odnětí ze ZPF se navrhuje. Žadatel – účastník řízení doložil 
k žádosti sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu, odboru stavební úřad, ze dne 19.07.2018, 
č. j. MPO 43508/18/328 – SÚ, že záměr řeší výměnu vedení technické infrastruktury spadající 
do ust. § 79 odst. 2 písm. s) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a ve vazbě na ust. § 103 odst. 1 
písm. a) stavebního zákona nevyžaduje umístění ani povolení.  
 
Vzhledem k tomu, že stavební úřad nebude ve věci výše uvedené stavby vydávat žádný 
povolovací akt, vydává orgán ochrany ZPF souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF formou 
rozhodnutí. V případě, kdy se odnímaná půda nachází ve správním obvodu více obecních 
úřadů obcí s rozšířenou působností, v tomto případě ve správních obvodech Magistrátu města 
Havířova (dotčené pozemky v k. ú. Albrechtice u Českého Těšína, v k. ú. Bludovice, v k. ú. 
Horní Těrlicko) a Magistrátu města Frýdku-Místku (dotčené pozemky v k. ú. Bruzovice, 
v k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, v k. ú. Nošovice, v k. ú. Pazderna, v k. ú. Žermanice), 
je k řízení ve věci dle ust. § 18 odst. 2 zákona o ochraně ZPF, tedy k vydání souhlasu 
s odnětím půdy ze ZPF, příslušný orgán ochrany ZPF, v jehož obvodu leží největší část 
odnímané půdy. Větší výměra odňaté plochy se nachází ve správním obvodu Magistrátu 
města Frýdku-Místku. S ohledem na tuto skutečnost je příslušným orgánem ochrany ZPF 
Magistrát města Frýdku-Místku. Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je Příloha č. 1, ve které 
jsou uvedena podle k. ú. čísla stožárů umístěných na jednotlivých pozemcích, parc. č. 
dotčených pozemků, druh pozemků, výměra k odnětí, zařazení pozemků do BPEJ, základní 
cena v Kč/m2 vztahující se k jednotlivým BPEJ, třída ochrany vztahující se k jednotlivým 
BPEJ a informace, zda se na pozemcích nachází meliorační zařízení. Nedílnou součástí tohoto 
rozhodnutí je rovněž Příloha č. 2 Situace M 1:50 000 se zákresem trasy stavby „V460 – 
modernizace na vyšší parametry“ a s uvedením čísel stožárů. 
 
Účastníky řízení dle ust. § 21 odst. 1 zákona o ochraně ZPF jsou žadatel a vlastníci dotčených 
pozemků navržených k odnětí: 
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1) Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je žadatel o souhlas 
s trvalým odnětím půdy ze ZPF pro výše uvedený účel:  

- ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52.  
 

2) Účastníky řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu jsou vlastníci dotčených pozemků: 
- Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice, jakožto vlastník pozemků parc. č. 1759/1, k. ú. 

Bruzovice, parc. č. 2156/38, k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, a spoluvlastník pozemku 
parc. č. 2156/46, k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, 

- Jaromír Kičmer a Marie Kičmerová, jakožto spoluvlastníci pozemku parc. č. 1767/8, k. ú. 
Bruzovice, 

- Miroslav Bolek, Karin Cholevíková, Marcel Frenštátský a Elena Gálová, jakožto 
spoluvlastníci pozemku parc. č. 1767/6, k. ú. Bruzovice, 

- Karel Ryška, jakožto vlastník pozemku parc. č. 1767/1, k. ú. Bruzovice, 
- Petra Jonešová, jakožto vlastník pozemku parc. č. 550/1, k. ú. Bruzovice, 
- Mgr. Marek Bártek, Richard Bártek, Ing. Irena Bártková, Vlasta Bártková, Marie 

Čepeláková a Mgr. Martina Hricová, jakožto spoluvlastníci pozemku parc. č. 1991/4, 
k. ú. Bruzovice, 

- René Možíšek a Carmen Možíšková, jakožto spoluvlastníci pozemku parc. č. 1931/1, 
k. ú. Bruzovice, 

- Státní pozemkový úřad, jakožto vlastník pozemků parc. č. 1917, 1985/4, k. ú. Dobrá 
u Frýdku-Místku, parc. č. 2257, 2343, 2341, k. ú. Bludovice, 

- Jiří Kozel, jakožto vlastník pozemku parc. č. 1891/24, k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, 
- prof. Ing. Vladimír Petroš, CSc., jakožto vlastník pozemku parc. č. 1883/1, k. ú. Dobrá 

u Frýdku-Místku, 
- Římskokatolická farnost Dobrá, jakožto vlastník pozemků parc. č. 1875/115, 1875/130, 

k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, 
- Marek Žižka, jakožto vlastník pozemku parc. č. 1875/132, k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, 
- Ing. Ervín Kožusznik a Iva Kožuszniková, jakožto spoluvlastníci pozemku parc. č. 2151, 

k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, 
- Jana Březinová, Miroslava Fojtíková, Jiří Gongol, Zdeněk Gongol a Iveta Pokludová, 

jakožto spoluvlastníci pozemku parc. č. 2156/46, k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, 
- Ludmila Bebčáková, jakožto vlastník pozemku parc. č. 2156/2, k. ú. Dobrá u Frýdku-

Místku, 
- Hana Frydrychová, Alena Gongolová, Libuše Pernická a Anna Silbernáglová, jakožto 

spoluvlastníci pozemku parc. č. 2156/48, k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, 
- Stanislav Horák, jakožto vlastník pozemku parc. č. 402/1, k. ú. Nošovice, 
- Hubert Bartek a Libor Bartek, jakožto spoluvlastníci pozemku parc. č. 204, k. ú. 

Pazderna, 
- František Weissmann, jakožto vlastník pozemku parc. č. 238, k. ú. Pazderna, 
- Alfons Mojžíšek a Jan Mojžíšek, jakožto spoluvlastníci pozemků parc. č. 306/1, k. ú. 

Pazderna, 
- Marie Adámková, Ing. Pavel Krus, JUDr. Karel Polák, RNDr. Věra Růžičková 

a RNDr. Daniela Šebestová, CSc., jakožto spoluvlastníci pozemku parc. č. 487, k. ú. 
Žermanice, 

- Radmila Serafinová, jakožto vlastník pozemku parc. č. 467/1, k. ú. Žermanice, 
- PhDr. Marie Šedá, jakožto vlastník pozemků parc. č. 230/1, 227/1, k. ú. Žermanice, 
- Ing. Jaroslav Nytra, jakožto vlastník pozemku parc. č. 187, k. ú. Žermanice, 
- Jiří Fajkoš, jakožto vlastník pozemků parc. č. 194/3, 209/1, k. ú. Žermanice, 
- Mgr. Barbara Michejda, Tadeusz Michejda, Eva Mozielowská, Ladislav Němec, Lenka 

Rucká a Gražina Rusnoková, jakožto spoluvlastníci pozemku parc. č. 1390/1, k. ú. 
Albrechtice u Českého Těšína, 

- Andrea Augustovičová a Ing. Pavel Chmiel, jakožto spoluvlastníci pozemku parc. č. 
2339/1, k. ú. Bludovice, 
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- Eliška Homolová a Ing. Marek Slavíček Ph.D., jakožto spoluvlastníci pozemku parc. č. 
2157, k. ú. Horní Těrlicko, 

- Mgr. Radomíra Jašková a PhDr. Renáta Střížová, jakožto spoluvlastníci pozemku parc. č. 
2189, k. ú. Horní Těrlicko, 

- Milada Santariusová, jakožto vlastník pozemku parc. č. 8, k. ú. Horní Těrlicko, 
- David Piaček, jakožto vlastník pozemku parc. č. 21, k. ú. Horní Těrlicko, 
- Rudolf Drdák, jakožto vlastník pozemku parc. č. 23, k. ú. Horní Těrlicko, 
- Eliška Koběrská a Hilda Tymonová, jakožto spoluvlastníci pozemku parc. č. 2205, k. ú. 

Horní Těrlicko, 
- Ing. Jan Šrotek a Kamil Šrotek, jakožto spoluvlastníci pozemků parc. č. 2461/1, 2451, 

k. ú. Horní Těrlicko, 
- Darja Roiková, jakožto vlastník pozemku parc. č. 2436/1, k. ú. Horní Těrlicko. 

 
Po shromáždění všech podkladů pro vydání rozhodnutí o souhlasu s trvalým odnětím půdy 
ze ZPF pro výše uvedený účel žadatel – účastník řízení (účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 
správního řádu) a vlastníci dotčených pozemků navržených k odnětí ze ZPF (účastníci řízení 
dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu) byli dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu orgánem ochrany 
ZPF vyrozuměni přípisem ze dne 23.10.2018, č. j. MMFM 153449/2018, o termínu, 
kdy před vydáním rozhodnutí o souhlasu s odnětím půdy ze ZPF se mohli seznámit 
s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Žadatel – účastník řízení ani vlastníci dotčených 
pozemků, tohoto práva nevyužili. 
 
Orgán ochrany ZPF při posuzování předmětné žádosti postupoval dle ust. § 9 odst. 8 zákona 
o ochraně ZPF, přičemž vycházel z podkladů vymezených v ust. § 9 odst. 6 tohoto zákona, 
a dále z vyhlášky č. 13/1994 Sb. Orgán ochrany ZPF na základě posouzení předmětné žádosti 
a přiložených příloh dospěl k závěru, že se jedná o záměr, který není v rozporu se zájmy 
ochrany ZPF a ve výroku I. tohoto rozhodnutí udělil souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF 
pro dotčené části pozemků konkrétně uvedených v Příloze č. 1, ve výroku II. stanovil 
podmínky pro zajištění ochrany ZPF. Ve výroku III. vymezil, že odvod za trvalé odnětí půdy 
ze ZPF bude předepsán a uvedl postup při výpočtu odvodu dle Sazebníku. Výše odvodu 
za odnětí půdy ze ZPF dle ust. § 9 odst. 9 zákona o ochraně ZPF je vymezena v tomto 
rozhodnutí o souhlasu s odnětím půdy ze ZPF pouze orientačně. Konečnou výši odvodu 
za odnětí půdy ze ZPF orgán ochrany ZPF stanoví dle ust. § 11 zákona o ochraně ZPF 
po zahájení realizace záměru. 
 
Rozhodnutí o souhlasu s trvalým odnětím půdy ze ZPF pozbývá platnosti, nebyla-li realizace 
záměru zahájena do 3 let ode dne nabytí jeho právní moci. 
 
Podkladem pro zápis změny druhu pozemků v katastru nemovitostí je toto pravomocné 
rozhodnutí o souhlasu s odnětím půdy ze ZPF (ust. § 10 odst. 4 zákona o ochraně ZPF). 
 
Rozhodnutí o souhlasu s odnětím půdy ze ZPF neřeší majetkoprávní, vlastnické vztahy 
k dotčeným pozemkům. 
 

Poučení o odvolání 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze dle ust. § 81 a následujících správního řádu podat odvolání 
ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, 
28. října 117, 702 18 Ostrava, podáním učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru 
životního prostředí a zemědělství, adresa pro doručování Palackého 115, 738 22 Frýdek-
Místek. Dle ust. § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 
odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, 
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v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.  
 
 
 
Ing. Jana Bilouseacová 
vedoucí oddělení ochrany ZPF, 
ovzduší a odpadů 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Přehled pozemků trvale odňatých ze ZPF pro účely realizace stavby „V460 – 
modernizace na vyšší parametry“ 
Příloha č. 2: Situace M 1:50 000 se zákresem trasy stavby „V460 – modernizace na vyšší 
parametry“ a s uvedením čísel stožárů 
 
 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
 
Ve smyslu ust. § 144 odst. 6 správního řádu se účastníku řízení dle ust. § 27 odst. 1 
správního řádu doručuje toto rozhodnutí samostatně: 
ČEPS, a.s., Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, zastoupena na základě plné moci 
ČEPS Invest, a.s., Praha 10 – Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52 
 
Ve smyslu ust. § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení dle ust. § 27 
odst. 2 správního řádu, tj. vlastníkům pozemků, doručuje rozhodnutí veřejnou 
vyhláškou vyvěšenou na úřední desce níže uvedeným úřadem po dobu 15 dnů: 
Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost 
doručuje, po dobu 15 dnů a po shodnou dobu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Poslední den patnáctidenní lhůty jeho vyvěšení na úřední desce Magistrátu města 
Frýdku-Místku je dnem doručení. Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou 
vyhláškou prostřednictvím úřední desky Magistrátu města Frýdku-Místku. 
 
 
Vyvěšeno dne………………………………  Sejmuto dne……………………………… 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a jeho zveřejnění 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Veřejná vyhláška k vyvěšení: 
S žádostí o bezodkladné vyvěšení na úředních deskách níže uvedených úřadů na dobu 
nejméně 15 dnů a s žádostí o zveřejnění v této lhůtě též způsobem umožňujícím dálkový 
přístup: 
Obecní úřad Nošovice 
Obecní úřad Bruzovice 
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Magistrát města Jablonec nad Nisou 
Magistrát města Havířova 
Úřad městského obvodu Poruba 
Městský úřad Nový Jičín 
Úřad městyse Hustopeče nad Bečvou 
Magistrát města Olomouce 
Obecní úřad Horní Bludovice 
Městský úřad Jílové u Prahy 
Městská část Praha 3 
Obecní úřad Nižní Lhoty 
Obecní úřad Dobrá 
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 
Obecní úřad Pražmo 
Obecní úřad Pazderna 
Obecní úřad Uhřičice 
Městský úřad Vítkov 
Městská část Praha-Kunratice 
Obecní úřad Krumvíř 
Obecní úřad Hukvaldy 
Městský úřad Český Těšín 
Obecní úřad Bystřice 
Obecní úřad Albrechtice 
Obecní úřad Stonava 
Obecní úřad Těrlicko 
Obecní úřad Šilheřovice 
Obecní úřad Soběšovice 
Magistrát města Třince 
Obecní úřad Poříčí nad Sázavou 
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