
Městský úřad v Proseči 
Hospodářsko-správní odbor 

Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče 

Č.j.760-4/2012-330/R                                                                         V Proseči dne 25.10.2012 

Vyřizuje: Bc. Pavel Raba 

Tel. 469321246 

 

 

Žadatel: 

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

 

 

V E Ř E J N Á     V Y H L Á Š K A 

 
R O Z H O D N U T Í 

 
Výroková část: 

          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, ve spojeném územním 

a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o 

vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 15.8.2012 podalo 

 

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

Janem Macháčkem, 

 

 (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

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

úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, 

  

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 

 

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,   

 

s t a v e b n í     p o v o l e n í 

na stavbu: 

Proseč u Sk., Borská – knn pro VO - rozšíření veřejného osvětlení“ 

 

na pozemcích parc. č.  268, 258, 257, 256/4, 1896 a 1243 v kat. území Proseč u Skutče a na 

pozemcích parc.č. 656, 703, 700, 570/5 a 570/2 v kat. území Podměstí (dále jen „stavba“). 

 

Stavba obsahuje: 

V souvislosti s výstavbou sběrného dvora společností Recycling – kovové odpady, 

a.s..‚Chotěboř, bude nově vybudováno kabelové vedení veřejného osvětlení (VO), včetně 3 ks 

nových osvětlovacích stožárů. Trasa kabelového vedení VO bude v maximální možné míře 
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totožná s trasou kabelové přípojky pro sběrný dvůr, jejíž investorem je  ČEZ Distribuce, a.s.. 

Zemní kabelové vedení VO bude provedeno kabelem AYKY-J 4x25mm
2
 v celkové délce 

trasy 158m, v celé délce v ochranné trubce, uložení ve společné trase s kabelovým vedením 

ČEZ Distribuce, a.s.. Kabel bude uložen v zeleném pásu min. 0,70m pod povrchem a pod 

komunikací v hloubce min. 1,20m. Stožáry VO budou použity ocelové, bezpatkové, typu K6, 

žárově zinkované, kotvené do betonového bloku. Stožáry VO nebudou zasahovat do 

rozhledových polí na křižovatkách a napojení komunikací (volné rozhledy), stožáry VO 

budou umístěny mimo pevné části vozovky min. 0,50m od jízdních pruhů. Svítidla budou 

použita dle výběru zhotovitele se sodíkovou výbojkou 70W. Napojení nových svítidel bude 

provedeno ze stávajícího sloupu nn. 

 

II.         Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č.  268, 258, 257, 256/4, 1896 a 1243 v kat. 

území Proseč u Skutče a na pozemcích parc.č. 656, 703, 700, 570/5 a 570/2 v kat. 

území Podměstí, a to tak, jak je zakresleno na situačním výkresu v měřítku 1 : 500, 

kde je trasa kabelového vedení zakreslena. 

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. Sloupy VO musí být umístěny tak, aby základové patky sloupů byly umístěny mimo 

ochranné pásmo STL  plynovodu a přípojek, tj. min. 1 ma na každou stranu od 

plynárenského zařízení (měřeno kolmo). 

 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:  

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost 

PEN – projekty energetiky, s.r.o., projektující prostřednictvím oprávněné osoby – ing. 

Miloš Martinec, autorizovaný inženýr  pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 

0600782; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního 

úřadu. 

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky 

stavby: 

a. Po dokončení stavby. 

4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem; před zahájením stavebních prací je 

stavebník povinen sdělit stavebnímu úřadu název prováděcí firmy a předložit její 

oprávnění. 

5. Před zahájením stavby zajistí stavebník, případně zhotovitel, vytýčení veškerých 

podzemních vedení a zařízení v prostoru stavby 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. 

6. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí MěÚ Chrudim, odbor dopravy, čj. CR 

048464/2012 ODP/Pe ze dne 3.8.2012. 

7. Přechod státní silnice bude provedený příčným překopem s ohledem na kamenité 

podloží (2x příčný překop).  

8. Podélně bude trasa situována mimo těleso, resp. pozemky dané komunikace. 

9. Požadovaná hloubka uložení sítí v silničních pozemcích je min. 1,20m. 

10. Výkopová zemina ani další materiály nesmí být ukládány na vozovku (její případné 

nevyhnutelní znečistění musí být neprodleně odstraněno). 



 3 

11. Se všemi vzniklými odpady musí být nakládáno v souladu s příslušnými ustanoveními 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Odpady budou předávány pouze 

tzv. oprávněným osobám do zařízení se schváleným provozním řádem určeným ke 

sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů. O jednotlivých druzích odpadů 

bude prováděcí firmou vedena evidence v rozsahu s náležitostmi dle vyhlášky č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném  znění. 

12. Při stavbě nesmí dojít k poškození stromů, případně rostoucích podél trasy VO. Bude 

dodržena norma ČSN 83 9061, o ochraně stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích. Případné nutné kácení dřevin bude předem projednáno s  

příslušným orgánem ochrany přírody – MěÚ Proseč.  

13. Při stavbě budou respektovány stávající vodovodní a kanalizační sítě dle zák.č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění. Dotčení těchto staveb 

je nutno předem projednat s jejich vlastníkem a provozovatelem. 

14. Termín zahájení a ukončení stavby investor v předstihu ohlásí orgánu ochrany 

zemědělského půdního fondu příslušného pověřeného obecního úřadu (v tomto 

případě MěÚ Skuteč) a vlastníkům, uživatelům, případně nájemcům zemědělských 

pozemků. 

15. Práce budou prováděny v době vegetačního klidu nebo po sklizni, jinak mohou být 

uplatňovány náhrady škod. 

16. Při provádění stavby bude investor postupovat tak, aby nedocházelo k poškozování 

dotčených pozemků a aby nebyly narušeny příznivé hydrologické poměry v území. Na 

vlastní náklady učiní taková opatření, aby vlivem činností souvisejících se stavbou 

nebyla poškozena funkce případného melioračního systému na těchto pozemcích. 

17. Případně narušený meliorační systém bude na náklady investora uveden do funkčního 

stavu. 

18. Po ukončení stavebních prací budou zemědělské pozemky uvedeny do původního 

stavu a protokolárně předány jejich vlastníkům, popř. uživatelům. Předání bude 

provedeno za účasti orgánu ochrany ZPF příslušného pověřeného obecního úřadu. 

19. V případě, že dočasný zábor zemědělské půdy při stavbě přesáhne dobu jednoho roku, 

je nutné v souladu s § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, v platném znění,  požádat příslušný orgán  ochrany ZPF , tj. MěÚ Chrudim, 

odbor ŽP, o souhlas s dočasným odnětím půdy ze ZPF. 

20. Do volné šířky pásu pro chodce o šíří 1,5m a menší nesmí zasahovat žádné překážky, 

ani ojedinělé, o šířce větší než 0,15m. V odůvodněných případech ve stísněných 

podmínkách m§že ojedinělá překážka bodově zúžit průchozí prostor až na 0,9m, viz 

článek 10.1.2.2 ČSN 73 6110. 

21. Je nutné dodržet bezpečnostní odstup k pevné překážce od jízdního pruhu – 0,5m a 

zajištění podmínek pro rozhled dle ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110. 

22. Prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích, k jeho 

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

V případě, že si to vyžádá situace, budou práce prováděny pod ochranou přenosného 

dopravního značení.  

23. Před zahájením prací bude na Policii ČR, DI Chrudim, předložen návrh dopravně 

inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a 

požádáno o vydání „Vyjádření k umístění přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích“. 

24. Stavebník je povinen podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, v platném znění, (dále jen „památkový zákon“) již od doby přípravy stavby na 

území s archeologickými nálezy oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a 
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umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný 

archeologický výzkum.  

25. O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických 

výzkumů, musí být podle § 23 odst. 2 památkového zákona učiněno oznámení 

Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím 

obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o 

archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění 

prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po 

archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dozvěděl. 

26. Archeologický nález i naleziště musí být podle § 23 odst. 3 památkového  zákona 

ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, 

nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. 

27. Stavba bude dokončena do 31.12.2014. 

28. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek 

„STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude 

právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm 

uvedené zůstaly čitelné až do dokončení stavby. 

29. V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad stanoví, že 

stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 odst. 1 stavebního 

zákona). 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

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

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

          Dne 15.8.2012 podal stavebník u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí 

o umístění  a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, 

které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 

správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu. 

          Stavební úřad oznámil zahájení spojeného územního a stavebního řízení účastníkům 

řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní 

jednání na den 12.10.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol. 

          Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal 

předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a § 111 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 požadavkům na využívání území. Projektová 

dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu 

řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

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

Dle § 85 odst. 1 je účastníkem řízení žadatel a příslušná obec – v daném případě se jedná o 

shodný subjekt - Město Proseč.  Dle § 85 odst. 2 jsou dále účastníkem řízení vlastníci přímo 

dotčených pozemků, které nejsou ve vlastnictví žadatele, a to v kat. území Proseč u Skutče 

parc.č. 257 a 258  - Vladimír a Helena Vraspírovi, Jihlava, Židovská 1148/30, parc.č. 268 – 

Emil a Emilie Mencovi, Proseč 216, parc.č. 1243 – Karel Sodomka, Proseč 108, parc.č. 1896 

– SÚS Pardubického kraje,  a v kat. území Podměstí vlastníci přímo dotčených pozemků 

parc.č. 570/2 – Recycling – kovové odpady a.s., Chotěboř, parc.č. 656 – Marie Řebíčková st., 

Proseč, Podměstí 16 a parc.č. 700 – SÚS Pardubického kraje. Konečně bylo postavení 
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účastníka řízení přiznáno vlastníkům a správcům podzemních vedení a zařízení v místě stavby 

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

Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle a ČEZ Distribuce, a.s.. 

Okruh účastníků stavebního řízení  byl vymezen v souladu s § 109 stavebního zákona. 

Mimo stavebníka bylo postavení účastníka stavebního řízení přiznáno vlastníkům přímo 

dotčených pozemků i sousedních pozemků a staveb na nich, a to ve stejném rozsahu, jako u 

územního řízení. 

Jelikož k výše uvedeným pozemkům nemá žadatel vlastnické právo, bylo právo 

umístit stavbu na těchto pozemcích prokázáno smlouvami o uzavření budoucích smluv o 

zřízení věcného břemene s jednotlivými vlastníky přímo dotčených pozemků.  

 

Stanoviska sdělily: 

- MěÚ Chrudim, odbor ŽP, odd. přírodního prostředí, čj. CR 042834/2012 ze dne 

18.7.2012 - souhlas s návrhem trasy VO; 

- MěÚ Chrudim, odbor ŽP, odd. přírodního prostředí, čj. CR 042831/2012 ze dne 

31.7.2012 - souhrnné vyjádření; 

- MěÚ Chrudim, odbor dopravy, čj. CR 048464/2012 ODP/Pe ze dne 3.8.2012 – 

povolení zvláštního užívání silnice – umístění inženýrské sítě; 

- MěÚ Chrudim, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, oddělení kultury, 

sportu a památkové péče, čj. CR 057051/2012 OŠK/NL ze dne 11.9.2012 – vyjádření 

z hlediska archeologických nálezů; 

- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 02 

Pardubice, DI Chrudim, čj. KRPE-56654/ČJ-2012-170306 ze dne 10.7.2012. 

 

        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 tohoto rozhodnutí, a to za 

použití právních předpisů ve výrokové části uvedených.  

 

Účastníci územního i stavebního řízení – další dotčené osoby: 

Emil Menc, Proseč 216, 539 44 Proseč u Skutče 

Emilie Mencová, Proseč 216, 539 44 Proseč u Skutče 

Vladimír Vraspír, Jihlava, Židovská 1148/30, 586 01 Jihlava 

Helena Vraspírová, Jihlava, Židovská 1148/30, 586 01 Jihlava 

Karel Sodomka, Proseč 108, 539 44 Proseč u Skutče 

Marie Řebíčková, nar. 1929, Proseč, Podměstí 16, 539 44 Proseč u Skutče 

Recycling – kovové odpady, a.s., Chotěboř, Herrmannova 561, 583 01 Chotěboř 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 530 02 Pardubice 

DIPRO, výrobní družstvo invalidů, Proseč 149, 539 44 Proseč u Skutče     

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

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

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

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

Účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

Veřejnost se řízení nezúčastnila. 
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

P o u č e n í : 

 

         Budou dodrženy podmínky rozhodnutí MěÚ Chrudim, odbor dopravy, čj. CR 

048464/2012 ODP/Pe ze dne 3.8.2012. 

         Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění 

stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby 

týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. 

Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující 

identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace 

zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

        Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu 

na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního 

souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze 

štítku. 

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

rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci 

k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy 

nabylo právní moci. 

 

Poučení o odvolání: 

            Proti tomuto rozhodnutí 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. V případě územního řízení se za den doručení považuje 15. den vyvěšení 

písemnosti na úřední desce stavebního úřadu. V případě stavebního řízení se lhůta pro podání 

odvolání 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.. 

          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. 

   

         Bc. Pavel     R a b a 

         vedoucí HS odboru 

 

 

 

Příloha pro stavebníka: 

- ověřená dokumentace stavby 

- Štítek „Stavba povolena“ bude předán po právní moci rozhodnutí 

-  

Obdrží:  

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

Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče 
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Ostatní účastníci územního řízení uvedeni v § 85odst. 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. 

Emil Menc, Proseč 216, 539 44 Proseč u Skutče 

Emilie Mencová, Proseč 216, 539 44 Proseč u Skutče 

Vladimír Vraspír, Jihlava, Židovská 1148/30, 586 01 Jihlava 

Helena Vraspírová, Jihlava, Židovská 1148/30, 586 01 Jihlava 

Karel Sodomka, Proseč 108, 539 44 Proseč u Skutče 

Marie Řebíčková, nar. 1929, Proseč, Podměstí 16, 539 44 Proseč u Skutče 

Recycling – kovové odpady, a.s., Chotěboř, Herrmannova 561, 583 01 Chotěboř 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 530 02 Pardubice 

DIPRO, výrobní družstvo invalidů, Proseč 149, 539 44 Proseč u Skutče     

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

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

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

 

Účastníci stavebního řízení (dodejky a ISDS): 

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

Emil Menc, Proseč 216, 539 44 Proseč u Skutče 

Emilie Mencová, Proseč 216, 539 44 Proseč u Skutče 

Vladimír Vraspír, Jihlava, Židovská 1148/30, 586 01 Jihlava 

Helena Vraspírová, Jihlava, Židovská 1148/30, 586 01 Jihlava 

Karel Sodomka, Proseč 108, 539 44 Proseč u Skutče 

Marie Řebíčková, Proseč, Podměstí 16, 539 44 Proseč u Skutče 

Recycling – kovové odpady, a.s., Chotěboř, Herrmannova 561, 583 01 Chotěboř 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 530 02 Pardubice 

DIPRO, výrobní družstvo invalidů, Proseč 149, 539 44 Proseč u Skutče     

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

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

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

 

Dotčené orgány (ISDS): 

MěÚ Chrudim  -    odbor územního plánu a regionálního rozvoje 

- odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, odd. kultury, sportu a 

památkové péče 

- odbor ŽP 

- odbor dopravy 

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 02 Pardubice, DI 

Chrudim 

 

Dle § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, jsou 

úkony pro orgány územního samosprávního celku prováděné úřadem téhož územního 

samosprávného celku  od správního poplatku osvobozeny. 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce stavebního úřadu MěÚ 

Proseč a rovněž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Vyvěšeno dne:                                                                             Sejmuto dne: 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje datum vyvěšení a sejmutí této vyhlášky. 


		2012-10-25T08:39:23+0200




