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ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Městský úřad v Proseči, hospodářsko-správní odbor /dále jen HSO/, stavební úřad, jako stavební 

úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon), v platném znění, a místně příslušný podle § 11 odst. 

1 písm. b) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), v územním 

řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání územního souhlasu, 

respektive územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 17.7.2020 podala společnost 

 

ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, 

zastoupená společností PEN – projekty energetiky, s.r.o., IČO 26011701, Arnošta z Pardubic 

2835, 530 02 Pardubice 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

 

r o z h o d n u t í     o     u m í s t ě n í     s t a v b y : 

 

Proseč, lokalita „VYHLÍDKA“ – přeložka vn 

IZ-12-2001194 

 

(dále jen „stavba“) na pozemcích parcela číslo: 

p.p.č. 1 (trvalý travní porost), 95/66 (ostatní plocha), 1562/2 (trvalý travní porost), 1562/6 (trvalý 

travní porost), 1578/2 (trvalý travní porost), 1579/1 (trvalý travní porost), 1579/2 (zahrada), 

1579/3 (zahrada), 1579/4 (zahrada), 1579/5 (zahrada), 1579/6 (zahrada), 1579/7 (zahrada), 

1579/8 (orná půda), 1579/10 (zahrada), 1579/16 (trvalý travní porost), 1579/18 (zahrada), 

1579/26 (zahrada), 1579/27 (trvalý travní porost), 1585/1 (trvalý travní porost), 1585/2 (trvalý 

travní porost), 1586 (trvalý travní porost), 1587 (trvalý travní porost), 1600/1 (trvalý travní 

porost), 1600/9 (orná půda), 1600/17 (zahrada), 1600/18 (zahrada), 1600/19 (zahrada), 2643 

(ostatní plocha), 2648/1 (ostatní plocha), v kat. území Záboří u Proseče a p.p.č. 1055/2 (orná 

půda) a 1060/11 (orná půda) v kat. území Proseč u Skutče. 
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Popis stavby: 

Stávající vrchní vedení vn 35 kV VN3932 AlFe 3 x 70/11 a AlFe 3 x 35 bude demontováno mezi 

PB 12 a PB 17 a nahrazeno novým kabelovým vedením vn 35 kV 3 x 35 - AXEKVCE 1 x 

120/16 v délce trasy 546 m, uloženým v zemi. V trase budou uloženy trubky HDPE pro optickou 

infrastrukturu. Kabelové vedení povede od nově umístěného podpěrného bodu č. 16 na parcele č. 

1600/1 v k.ú. Záboří u Proseče k nové lokalitě „Vyhlídka“ protlakem pod komunikací II 357 

Proseč – Borová. Dále v budoucí místní komunikací nové lokality na podpěrný bod č. 3 na 

parcele č. 1579/16 pro napájení TS CR_0783. Od podpěrného bodu č. 3 povedede vedení k ulici 

Na Ohradě, podél této ulice na nově umístěný podpěrný bod č. 13 na parcele č. 1562/6, kde bude 

vedení ukončeno. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

Pozemky p.p.č. 1, 95/66, 1562/2, 1562/6, 1578/2, 1579/1, 1579/2, 1579/3, 1579/4, 1579/5, 

1579/6, 1579/7, 1579/8, 1579/10, 1579/16, 1579/18, 1579/26, 1579/27, 1585/1, 1585/2, 1586, 

1587, 1600/1, 1600/9, 1600/17, 1600/18, 1600/19, 2643 a 2648/1, vše v kat. území Záboří u 

Proseče a p.p.č. 1055/2 a 1060/11 v kat. území Proseč u Skutče. 

 

Sousední pozemky p.p.č. 1562/7, 1562/8, 1559/2, 1588/2, 1579/19, 1579/22, 1077/12 a st.p.č. 

89, 389, 471, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 420, 419, 490, 489, 488 v kat. území Záboří u 

Proseče a p.p.č. 1055/1 v kat. území Proseč u Skutče. 

 

II.  Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích p.p.č. 1, 95/66, 1562/2, 1562/6, 1578/2, 1579/1, 

1579/2, 1579/3, 1579/4, 1579/5, 1579/6, 1579/7, 1579/8, 1579/10, 1579/16, 1579/18, 

1579/26, 1579/27, 1585/1, 1585/2, 1586, 1587, 1600/1, 1600/9, 1600/17, 1600/18, 

1600/19, 2643 a 2648/1, vše v kat. území Záboří u Proseče a p.p.č. 1055/2 a 1060/11 

v kat. území Proseč u Skutče, a to tak, jak je zakresleno na situačních výkresech 

v měřítku 1: 1000. 

2. Umístění stavby bude respektovat stávající podzemní vedení a zařízení, a to včetně jejich 

ochranných pásem, bude respektována ČSN 73 6005 – Prostorová úprava sítí 

technického vybavení. 

3. Před prováděním zemních prací zajistí stavebník, případně zhotovitel, vytýčení veškerých 

podzemních vedení a zařízení v dotčeném území a učiní veškerá opatření, aby nedošlo 

k jejich poškození. Při provádění prací bude dodržovat podmínky stanovené 

v jednotlivých vyjádřeních o existenci pozemních vedení a zařízení a v protokolech 

o vytýčení těchto zařízení. K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy příslušné 

protokoly o převzetí případně dotčených podzemních vedení. 

4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, stavebník před zahájením stavebních 

prací oznámí stavebnímu úřadu název, IČO a sídlo stavebního podnikatele, který bude 

stavbu provádět. 

6. Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodárenské společnosti Chrudim, a.s., pod č.j. 

O19070097220 ze dne 31.7.2019: 

• při souběhu a křížení s vodovodem musí být dodržena minimální vzdálenost dle 

zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele: 

1. mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 

1,0 m a v křížení dle ČSN 736005. 

2. mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními sítěmi 

(vodovodní armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice včetně jejich 

oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m. 

3. mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení 

a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí 

1,5 m. 
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V případě, že bude v průběhu realizace stavby zjištěno, že výše uvedené podmínky 

nelze dodržet, budou kritická místa souběhů projednána a odsouhlasena s VS 

Chrudim, a.s. 

• při provádění zemních, nebo jiných prací, které mohou stávající vodovodní řad 

poškodit, je prováděcí organizace povinna učinit veškerá opatření, aby k poškození 

nedošlo, a to: 

1. uvědomí zástupce provozu VS Chrudim, a.s. - Stanislav Libřický, tel. 

603 899 863, stanislav.libricky@vschrudim.cz o zahájení prací, a to nejméně 15 

dnů předem 

2. před zahájením stavebních prací požádá pracovníka VS Chrudim, a.s. o vytyčení 

vodovodního řadu v naší správě – Vladimír Kraus, tel: 603 899 841, 

vladimir.kraus@vschrudim.cz. (Umístění vytyčených zařízení požadujeme ověřit 

vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození) 

3. provede vyznačení polohy vytyčeného vodovodního řadu přímo na staveništi 

4. pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti těchto řadů, zástupce 

prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti 

nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a 

těžkou mechanizaci (hloubící a nákladní stroje, sbíječky apod.) 

5. obnažený vodovodní řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho 

záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim, a.s. přizván ke kontrole, zda 

nedošlo k jeho viditelnému poškození 

6. každé poškození vodovodního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na 

příslušný provoz VS Chrudim, a.s. 

7. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska MěÚ Chrudim, odboru ŽP, pod č.j. 

CR 051568/2019 OŽP/Ry ze dne 29.8.2019: 

a) Pokud stavbou dojde k odnětí zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu 

kratší než jeden rok, včetně doby potřebné k uvedení do původního stavu, není nutný 

souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. 

b) Pokud stavbou dojde k odnětí zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu 

kratší než jeden rok, včetně doby potřebné k uvedení do původního stavu, bude 

termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy písemně oznámen 

nejméně 15 dní předem odboru životního prostředí Městského úřadu Chrudim. 

c) Pokud stavbou dojde k odnětí zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu 

delší než jeden rok, bude požádáno o souhlas s odnětím půdy ze zemědělského 

půdního fondu podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění. 

8. Se všemi odpady vzniklými realizací stavby musí být nakládáno v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. K závěrečné 

kontrolní prohlídce stavby budou předloženy veškeré doklady o množství a způsobu 

nakládání se vzniklými odpady, zařazenými dle druhu a kategorie odpadu v souladu 

s vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. 

9. Budou dodrženy podmínky Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územní 

odbor Chrudim, Dopravní inspektorát čj. KRPE-59623-1/ČJ-2019-170306 ze dne 

30.8.2019. 

a) Pokud to podmínky dovolí, kabelové vedení v maximální možné míře vymístit mimo 

silniční pozemky a pomocné silniční pozemky 

b) Dle možností řešit křížení nového vedení s komunikací protlakem, podvrtem, 

v krajním případě překopem 

c) V případě umisťování nových pojistkových pilířů, rozpojovacích pilířů, podpěrných 

bodů/sloupů či pojistkových skříní či TS musí být zachovány rozhledy ze sjezdů dle 

ČSN 73 6110, dle ČSN 73 6101 a rozhledy v křižovatkách dle ČSN 73 6102 

d) V případě umisťování nových pojistkových pilířů, rozpojovacích pilířů, podpěrných 

bodů/sloupů či pojistkových skříní či TS apod. je nutné dodržení bezpečnostního 

odstupu pevné překážky od jízdního pruhu – 0,5 m a bezpečnostního odstupu pevné 

překážky od pruhu pro chodce, nachází-li se zde chodník 

mailto:stanislav.libricky@vschrudim.cz
mailto:vladimir.kraus@vschrudim.cz
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e) Prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho 

případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. 

V případě, pokud si to vyžádá situace, budou práce prováděny pod ochrannou 

přenosného dopravního značení 

f) Před zahájením prací bude nutné na zdejší součást Policie ČR předložit návrh 

dopravně inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního 

provozu a požádat o vydání „Stanoviska k přechodné úpravě provozu na pozemních 

komunikacích“ dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, a případně také samostatně požádat o vydání „Souhlasu se zvláštním 

užíváním komunikace“ dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

nebo případně také o vydání „Vyjádření k uzavírce PK a vedení objízdné trasy“ dle § 

24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.  

10. Budou dodrženy podmínky vyjádření Regionálního muzea v Chrudimi pod č.j.423/2019 

ze dne 1.8.2019: 

a) Plocha stavby se nachází na území s archeologickými nálezy, a proto musí být stavba, 

protože zasahuje pod úroveň terénu, doprovázena záchranným archeologickým 

výzkumem (dále ZAV). Archeologické movité a nemovité nálezy jsou chráněny 

zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 127 

zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů a také tzv. Maltskou konvencí /ETS č. 143/. Tyto normy formulují principy 

péče o společném kulturním dědictví, které je skryté v zemi. Z tohoto důvodu musí 

výkopové práce provázet ZAV. 

b) Stavebník ještě během přípravy stavby kontaktuje instituci pověřenou k provádění 

záchranných archeologických výzkumů na daném území a uzavře s ní dohodu 

o provedení ZAV. 

c) Stavebník /nebo jím pověřený zástupce/ je povinen /přímo či prostřednictvím 

příslušného obecního úřadu/ neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení 

archeologických situací /nálezy zdiva, jímek, apod./, stejně jako nálezy movité 

povahy /keramické zlomky, kovy, kosti apod./, a to buď zhotoviteli výzkumu, 

případně Archeologickému ústavu AV ČR v Praze či nejbližšímu muzeu. Terénní 

situace i movité nálezy budou ponechány v místě bez dalších zásahů až do ohledání a 

provedení dokumentace odborným pracovníkem, nejméně však po dobu 5 pracovních 

dní po učiněném oznámení. 

d) Stavebník předloží archeologem vyhotovený expertní list /popř. závěrečnou zprávu/ 

jako doklad realizovaného záchranného výzkumu, a to zástupcům státní správy 

/samosprávy/ při kolaudačním řízení, popřípadě při předání stavby. 

11. V souladu s ustanovením § 119 odst. 1 stavebního zákona lze užívat stavbu jen na 

základě kolaudačního souhlasu (§ 122 odst. 1 stavebního zákona). 

Účastníci řízení uvedeni v § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 

Město Proseč, IČO 00270741, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

Milan Šlapka, Na Ohradě 174, Záboří, 539 44 Proseč 

MUDr. Marcel Mareš, Sebranice 32, 569 62 Sebranice 

Jindřich Doležal, Na Ručičce 173, Záboří, 539 44 Proseč 

Jan Flídr, Na Ručičce 172, Záboří, 539 44 Proseč 

Jana Flídrová, Na Ručičce 172, Záboří, 539 44 Proseč 

Eva Lněničková, Na Ručičce 171, Záboří, 539 44 Proseč 

Jaroslav Lněnička, Na Ručičce 171, Záboří, 539 44 Proseč 

František Štusák, Na Ručičce 170, Záboří, 539 44 Proseč 

Pavel Jílek, Na Ručičce 169, Záboří, 539 44 Proseč 

Eva Palová, Na Ručičce 168, Záboří, 539 44 Proseč 

František Trunec, Pasecká 154, Záboří, 539 44 Proseč 

Dagmar Hromádková, Na Ručičce 167, Záboří, 539 44 Proseč 
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Milan Broulík, Na Ručičce 166, Záboří, 539 44 Proseč 

Mgr. Jarmila Broulíková, Na Ručičce 166, Záboří, 539 44 Proseč 

Hana Oppová, Na Ručičce 164, Záboří, 539 44 Proseč 

Josef Trynkl, Pasecká 193, Záboří, 539 44 Proseč 

Pavlína Trynklová, Pasecká 193, Záboří, 539 44 Proseč 

Petra Křiklavová, Pasecká 194, Záboří, 539 44 Proseč 

Hana Křiklavová, Pasecká 194, Záboří, 539 44 Proseč 

Michal Křiklava, Pasecká 205, Záboří, 539 44 Proseč 

 

Odůvodnění: 

Dne 17.7.2020 oznámil žadatel záměr k umístění výše uvedené stavby. Stavební úřad usnesením 

čj. 382-2/2020-328/Je ze dne 28.7.2020 rozhodl o projednání záměru v územním řízení. 

Současně opatřením čj. 382-3/2020-328/Je ze dne 28.7.2020 vyzval žadatele k doplnění 

potřebných podkladů a zároveň územní řízení přerušil. Územní řízení bylo zahájeno dnem nabytí 

právní moci usnesení o projednání záměru v územním řízení, tj. dnem 13.8.2020. Po doplnění 

žádosti o požadované podklady stavební úřad opatřením čj. 382-5/2020-328/Je ze dne 13.8.2020 

oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení. Zahájení územního 

řízení bylo oznámeno účastníkům řízení i dotčeným orgánům individuálně a vzhledem ke 

skutečnosti, že předložená žádost již poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, 

stavební úřad upustil od ústního jednání a místního ohledání a stanovil lhůtu pro uplatnění 

případných námitek do 14.9.2020. 

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 

stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím 

uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 

vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby vyhovuje obecným 

technickým požadavkům na stavby. Dokumentace pro územní řízení byla vypracována 

společností PEN – projekty energetiky s.r.o., IČO 26011701, Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 

Pardubice, projektující prostřednictvím oprávněné osoby – Aleš Pavlíček, autorizovaný technik 

pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0602591. 

Okruh účastníků územního řízení byl stanoven v souladu s § 85 stavebního zákona. Dle § 85 

odst. 1 je účastníkem řízení žadatel a obec. Dle § 85 odst. 2 písm. a) jsou dále účastníkem řízení 

vlastníci přímo dotčených pozemků p.p.č. 1, 95/66, 1578/2, 1579/1, 1579/8, 1579/16, 1579/27, 

1585/1, 1585/2, 1586, 1587, 1600/1, 1600/9, 2643, v kat. území Záboří u Proseče a p.p.č. 1055/2 

a 1060/11 v kat. území Proseč u Skutče - Město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 

Proseč, p.p.č. 2648/1 v kat. území Záboří u Proseče - Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 

Doubravice 98, 533 53 Pardubice, p.p.č. 1562/2 v kat. území Záboří u Proseče - Milan Šlapka, 

Na Ohradě 174, Záboří, 539 44 Proseč, p.p.č. 1562/6 v kat. území Záboří u Proseče - MUDr. 

Marcel Mareš, Sebranice 32, 569 62 Sebranice, p.p.č. 1579/2 v kat. území Záboří u Proseče - 

Jindřich Doležal, Na Ručičce 173, Záboří, 539 44 Proseč, p.p.č. 1579/3 v kat. území Záboří u 

Proseče – manželé Jana a Jan Flídrovi, Na Ručičce 172, Záboří, 539 44 Proseč, p.p.č. 1579/4 

v kat. území Záboří u Proseče manželé Eva a Jaroslav Lněničkovi, Na Ručičce 171, Záboří, 539 

44 Proseč, p.p.č. 1579/5 v kat. území Záboří u Proseče - František Štusák, Na Ručičce 170, 

Záboří, 539 44 Proseč, p.p.č. 1579/6 v kat. území Záboří u Proseče - Pavel Jílek, Na Ručičce 

169, Záboří, 539 44 Proseč, p.p.č. 1579/7 v kat. území Záboří u Proseče - Eva Palová, Na 

Ručičce 168, Záboří, 539 44 Proseč a František Trunec, Pasecká 154, Záboří, 539 44 Proseč, 

p.p.č. 1579/18 v kat. území Záboří u Proseče - Dagmar Hromádková, Na Ručičce 167, Záboří, 

539 44 Proseč, p.p.č. 1579/10 v kat. území Záboří u Proseče – manželé Mgr. Jarmila a Milan 

Broulíkovi, Na Ručičce 166, Záboří, 539 44 Proseč, p.p.č. 1579/26 - Hana Oppová, Na Ručičce 

164, Záboří, 539 44 Proseč, p.p.č. 1600/17 v kat. území Záboří u Proseče – manželé Josef a 

Pavlína Trynklovi, Pasecká 193, Záboří, 539 44 Proseč, p.p.č. 1600/18 v kat. území Záboří u 

Proseče - Petra a Hana Křiklavovi, Pasecká 194, Záboří, 539 44 Proseč a p.p.č. 1600/19 v kat. 

území Záboří u Proseče - Michal Křiklava, Pasecká 205, Záboří, 539 44 Proseč. 
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Dle § 85 odst. 2 písm. b) bylo postavení účastníka řízení přiznáno rovněž vlastníkům sousedních 

pozemků a staveb na nich - p.p.č. 1562/7, 1562/8, 1559/2, 1588/2, 1579/19, 1579/22, 1077/12 a 

st.p.č. 89, 389, 471, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 420, 419, 490, 489, 488 v kat. území Záboří u 

Proseče a p.p.č. 1055/1 v kat. území Proseč u Skutče. 

Konečně bylo postavení účastníka řízení přiznáno vlastníkům a správcům podzemního vedení a 

zařízení v místě stavby – GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, CETIN - Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 a Vodárenská 

společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim. 

Vzhledem k tomu, že žadatel nemá ke všem přímo dotčeným pozemkům vlastnické právo, byly 

předloženy písemné souhlasy s jednotlivými vlastníky přímo dotčených pozemků.  

Vlastníkům dalších sousedních pozemků nebylo postavení účastníka řízení přiznáno, neboť 

nebudou rozhodnutím přímo dotčeni ve svých vlastnických právech. 

Stanoviska sdělily: 

- MěÚ Chrudim, odbor ŽP, čj. CR 051568/2019 OŽP/Ry ze dne 29.8.2019 – souhrnné 

stanovisko; 

- MěÚ Chrudim, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, č.j. CR 043752/2020 

ÚPR/DP ze dne 4.8.2020 – závazné stanovisko úřadu územního plánování; 

- MěÚ Chrudim, odbor dopravy, pod č.j. CR 026114/2020 ODP/PE ze dne 11.5.2020 – 

rozhodnutí k umístění sítě v silniční komunikaci; 

- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Územní odbor 

Chrudim, Dopravní inspektorát, KRPE-59623-1/ČJ-2019-170306 ze dne 30.8.2019; 

- MěÚ Proseč, HSO, pod č.j. 401-2/2020-280.10/Je ze dne 6.8.2020 – rozhodnutí 

k umístění sítě v místní komunikaci; 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení 

právních předpisů ve výrokové části uvedených. 

Účastníci řízení uvedeni v § 27 odst. 2 správního řádu: 

Vlastníci pozemků p.p.č. 1, 95/66, 1562/2, 1562/6, 1578/2, 1579/1, 1579/2, 1579/3, 1579/4, 

1579/5, 1579/6, 1579/7, 1579/8, 1579/10, 1579/16, 1579/18, 1579/26, 1579/27, 1585/1, 1585/2, 

1586, 1587, 1600/1, 1600/9, 1600/17, 1600/18, 1600/19, 2643 a 2648/1, vše v kat. území Záboří 

u Proseče a p.p.č. 1055/2 a 1060/11 v kat. území Proseč u Skutče. 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstká 626, 537 01 Chrudim 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

-    Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 

orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. 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. 



 
7 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřený situační výkres žadateli, případně zašle 

obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním 

úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky.  

 

Poučení o odvolání:  

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Pardubického kraje, odboru majetkovému, stavebního řádu a investic, odd. stavebního řádu, 

Komenského 125, Pardubice, a to podáním odvolání u Městského úřadu, HSO, stavebního úřadu 

v Proseči.  Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného 

vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené 

a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 

 

 

        Bc. Pavel     R a b a   

                   vedoucí HS odboru 

 

 

 

 

 

Obdrží : 

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona – doručení jednotlivě 

(ISDS+osobní předání): 

ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, 

zastoupená společností PEN – projekty energetiky, s.r.o., IČO 26011701, Arnošta z Pardubic 

2835, 530 02 Pardubice 

Město Proseč, IČO 00270741, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč  

 

 

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – doručení jednotlivě 

(ISDS+dodejky): 

Město Proseč, IČO 00270741, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

Milan Šlapka, Na Ohradě 174, Záboří, 539 44 Proseč 

MUDr. Marcel Mareš, Sebranice 32, 569 62 Sebranice 

Jindřich Doležal, Na Ručičce 173, Záboří, 539 44 Proseč 

Jan Flídr, Na Ručičce 172, Záboří, 539 44 Proseč 

Jana Flídrová, Na Ručičce 172, Záboří, 539 44 Proseč 

Eva Lněničková, Na Ručičce 171, Záboří, 539 44 Proseč 

Jaroslav Lněnička, Na Ručičce 171, Záboří, 539 44 Proseč 

František Štusák, Na Ručičce 170, Záboří, 539 44 Proseč 

Pavel Jílek, Na Ručičce 169, Záboří, 539 44 Proseč 

Eva Palová, Na Ručičce 168, Záboří, 539 44 Proseč 

František Trunec, Pasecká 154, Záboří, 539 44 Proseč 

Dagmar Hromádková, Na Ručičce 167, Záboří, 539 44 Proseč 

Milan Broulík, Na Ručičce 166, Záboří, 539 44 Proseč 

Mgr. Jarmila Broulíková, Na Ručičce 166, Záboří, 539 44 Proseč 

Hana Oppová, Na Ručičce 164, Záboří, 539 44 Proseč 

Josef Trynkl, Pasecká 193, Záboří, 539 44 Proseč 

Pavlína Trynklová, Pasecká 193, Záboří, 539 44 Proseč 

Petra Křiklavová, Pasecká 194, Záboří, 539 44 Proseč 
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Hana Křiklavová, Pasecká 194, Záboří, 539 44 Proseč 

Michal Křiklava, Pasecká 205, Záboří, 539 44 Proseč 

 

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – doručení veřejnou vyhláškou: 

Podle § 87 odst. 3 stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných 

v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru: 

p.p.č. 1562/7, 1562/8, 1559/2, 1588/2, 1579/19, 1579/22, 1077/12 a st.p.č. 89, 389, 471, 422, 

423, 424, 425, 426, 427, 420, 419, 490, 489, 488 v kat. území Záboří u Proseče a p.p.č. 1055/1 

v kat. území Proseč u Skutče. 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 

CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim 

Město Proseč, IČO 00270741, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč  

 

Dotčené orgány (ISDS+osobní předání): 

MěÚ Chrudim -     odbor územního plánu a regionálního rozvoje 

- odbor ŽP 

- odbor dopravy 

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Územní odbor Chrudim, 

Dopravní inspektorát 

Regionální muzeum v Chrudimi, Široká 86, 537 01 Chrudim 

MěÚ Proseč, silniční správní úřad 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce stavebního úřadu, jakož i 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

Vyvěšeno dne:        ………………..    Sejmuto dne:   ………………… 

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

 

 

 

Správní poplatek byl vyměřen podle položky 17 odst. 1 písm. e) sazebníku zákona č. 634/2004 

Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 1.000,- Kč a byl zaplacen dne 29.7.2020. 
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Příloha územního rozhodnutí: 

- situační výkres umístění stavby v měřítku 1:1000 
 

 

 

Tato situace je nedílnou součástí územního rozhodnutí 

MěÚ Proseč, HSO, stavebního úřadu, vydaného 

pod č.j. 382-6/2020-328/Je, ze dne 17.9.2020 
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Tato situace je nedílnou součástí územního rozhodnutí 

MěÚ Proseč, HSO, stavebního úřadu, vydaného 

pod č.j. 382-6/2020-328/Je, ze dne 17.9.2020 
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