Městský úřad v Proseči
Hospodářsko-správní odbor
Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče
Č.j. 606-4/2012-328/R
Vyřizuje: Bc. Pavel Raba
Tel. 469321246

V Proseči dne 17.2.2012

Andrea Machačová, nar. 24.8.1982, Zájezdec 63, 538 51 Chrast u Chrudimě

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
USNESENÍ
Městský úřad v Proseči, hospodářsko-správní odbor (dále jen HSO), stavební úřad, jako
stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon), v platném znění, podle § 64 odst. 1
písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
přerušuje
územní řízení zahájené podáním žádosti ze dne 25.10.2011 pro stavbu :
„Vrtaná studna“
na pozemku parc.č. 1435/8 v kat. území Záboří u Proseče (dále jen „stavba“).
Územní řízení se přerušuje v souladu s § 64 odst. 1 písm. a/ správního řádu z důvodu doplnění
žádosti, a to do 31.3.2012
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Andrea Machačová, nar. 24.8.1982, Zájezdec 63, 538 51 Chrast u Chrudimě
Odůvodnění:
Žadatel podal dne 25.10.2011 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby vrtané
studny na pozemku parcela číslo 1435/8 v katastrálním území Záboří u Proseče. Předmětný
pozemek byl v době podání žádosti o vydání územního rozhodnutí ve vlastnictví žadatele.
V průběhu územního řízení však bylo zjištěno, že na základě darovací smlouvy ze dne
31.10.2011 byl předmětný pozemek převeden do vlastnictví Zuzany Machačové, bytem
Zájezdec 26, 538 51 Chrast u Chrudimě. Vklad vlastnického práva byl povolen rozhodnutím
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, a to pod č.j. V162/2012 s právními účinky vkladu ke dni 16.1.2012. Tímto okamžikem se podaná žádost
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dostala do rozporu s ustanovením § 86 stavebního zákona, neboť žadatel pozbyl vlastnické
právo k pozemku, na kterém se stavba umisťuje, a současně neprokázal, že má právo provést
stavbu na předmětném pozemku založeném smlouvou, ani nepředložil písemný souhlas
vlastníka pozemku. Z tohoto důvodu byl žadatel vyzván k doplnění žádosti a usnesením
rozhodnuto o přerušení řízení.
Účastníci řízení – další dotčené osoby:
Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče
František Kalousek, Proseč, Záboří 46, 539 44 Proseč u Skutče
Renata Kalousková, Proseč, Záboří 46, 539 44 Proseč u Skutče
Milan Šlapka, Proseč, Záboří 174, 539 44 Proseč u Skutče
Libuše Horáková, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, U Potoka 749, 566 01 Vysoké
Mýto
Poučení o odvolání:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému
úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému a stavebního řádu, Komenského náměstí 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
usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
usnesení připraveno k vyzvednutí.
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. Odvolání jen proti
odůvodnění usnesení je nepřípustné.
Bc. Pavel R a b a
vedoucí HS odboru
Obdrží :
Účastníci územního řízení uvedení v § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky+datové
schránky):
Andrea Machačová, Zájezdec 63, 538 51 Chrast u Chrudimě
Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče
Ostatní účastníci územního řízení uvedeni v § 85 odst. 2 stavebního zákona:
- veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu vyvěšením na úřední desce
MěÚ Proseč po dobu 15 dnů, jakož i způsobem umožňujícím dálkový přístup:
František Kalousek, Proseč, Záboří 46, 539 44 Proseč u Skutče
Renata Kalousková, Proseč, Záboří 46, 539 44 Proseč u Skutče
Milan Šlapka, Proseč, Záboří 174, 539 44 Proseč u Skutče
Libuše Horáková, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, U Potoka 749, 566 01 Vysoké
Mýto
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce stavebního úřadu
MěÚ Proseč a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Podpis a razítko osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

