
Městský úřad v Proseči 
Hospodářsko-správní odbor 

Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče 

__________________________________________________________________________ 

Č.j. 310-2/2012-328/R                           V Proseči dne 17.5.2012 

Vyřizuje: Bc. Pavel Raba 

Tel. 469321246 

 

 

 

Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
OZNÁMENÍ 

 

O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU 

JEDNÁNÍ 

 

 

 

Město Proseč, IČO 00270741, zastoupené starostou města Janem Macháčkem, Proseč 

18, 539 44 Proseč u Skutče 

 

(dále jen „žadatel“) dne 16.4.2012 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: 

  

      „Parkoviště a rozšíření komunikace“      

 

na pozemku parc.č. 2621/10, včetně přeložky komunikačního vedení společnosti Telefónica 

02 Czech Republic, a.s. na pozemku parc.č. 2621/10  v kat. území Záboří u Proseče. 

 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

 

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,  oznamuje podle § 87 

odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům a veřejnosti a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 

 

19. června 2012 v 11.00 hodin, 
 

se schůzkou pozvaných na stavebním úřadě MěÚ Proseč. 
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Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy, 

uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení 

mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u stavebního úřadu MěÚ Proseč (úřední dny pondělí 

a středa, v ostatní dny po předchozí domluvě). 

 

Poučení: 
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního 

rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě 

určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo 

pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. 

 

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke 

zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce. 

 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání 

územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 

skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; 

k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn 

při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při 

zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání 

správního rozhodnutí nebo opatření. 

 

Stavební úřad  může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do výše 

50 tisíc korun tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení a nebo plnění úkolů 

podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo 

osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu. 

 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou 

moc. 

                                                                 Bc. Pavel     R a b a 

           vedoucí HS odboru  
 

 

 

                                                                                                                                                                

Obdrží: 

Účastníci územního řízení uvedeni v § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejka): 

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. 

Santé-výroba s.r.o., Proseč 112, 539 44 Proseč u Skutče 

ERGOTEP, družstvo invalidů, Proseč 119, 539 44 Proseč u Skutče 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Pardubice, Doubravice 98, provoz Chrudim 

Luboš Vobejda, Hlinsko, U Lípy 1516, 539 01 Hlinsko v Čechách 

Dana Vobejdová, , Hlinsko, U Lípy 1516, 539 01 Hlinsko v Čechách 
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Pavel Dian, Proseč, Záboří 178, 539 44 Proseč u Skutče 

Věra Dianová, Proseč, Záboří 178, 539 44 Proseč u Skutče 

Miroslav Mlejnek, Proseč, Záboří 18, 539 44 Proseč u Skutče 

Jarmila Kloučková, Pardubice, Zelené Předměstí, Jungmannova 759, 530 02 Pardubice 

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 

ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8 

Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle 

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

 

Dotčené orgány (ISDS): 

MěÚ Chrudim -    odbor územního plánu a regionálního rozvoje 

- odbor dopravy 

KHS Pardubického kraje, ÚP chrudim 

HZS Pardubického kraje, ÚO Chrudim 

 

Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát 

 

 

 

 

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: 
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