
Městský úřad v Proseči 
Hospodářsko-správní odbor 

Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče 

_____________________________________________________________________________ 

Č.j. 777-3/2012-328/R           V Proseči dne 13.11.2012 

Vyřizuje: Bc. Pavel Raba 

Tel. 469321246 

 

 

František Skalník, nar. 8.6.1971, Proseč 213, 539 44 Proseč u Skutče 

 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

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. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, (dále jen stavební zákon), v platném znění,  v územním řízení posoudil podle 

§ 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 

22.8.2012  podal 

František Skalník, nar. 8.6.1971, Proseč 213, 539 44 Proseč u Skutče 

 (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 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 : 

 

1. „Vrtaná studna“      

na pozemku parc.č. 278/6 v kat. území Proseč u Skutče; 

 

    2.   „Vrtaná studna“      
na pozemku parc.č. 1315/5 v kat. území Proseč u Skutče. 
 

(dále jen „stavba“). 

 

Popis navrhované stavby:  

1. Jedná se o úpravu stávajícího průzkumného zemního vrtu na pozemku parc.č. 278/6 k.ú. 

Proseč u Skutče. Maximální hloubka vrtu bude činit 30m. Stavební dokončení vrtu bude 

spočívat v obnažení vnější manipulační pažnice průměr 200mm a vnitřní trvalé výstroje 

průměr 125mm do hloubky 1,20m od terénu, vytvoření betonové desky pro betonovou 

dnovou skruž DN 800mm, osazení skruží DN 800 mm, včetně uložení studničního 

poklopu a úprav terénu v okolí studny. Dřík šachtice bude vyveden min. 0,5m nad okolní 

terén tak,  aby studna byla zabezpečena proti vniknutí povrchové vody z okolí. 
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2. Jedná se o úpravu stávajícího průzkumného zemního vrtu na pozemku parc.č. 1315/5 k.ú. 

Proseč u Skutče. Maximální hloubka vrtu bude činit 30m. Stavební dokončení vrtu bude 

spočívat v obnažení vnější manipulační pažnice průměr 200mm a vnitřní trvalé výstroje 

průměr 125mm do hloubky 1,20m od terénu, vytvoření betonové desky pro betonovou 

dnovou skruž DN 800mm, osazení skruží DN 800 mm, včetně uložení studničního 

poklopu a úprav terénu v okolí studny. Dřík šachtice bude vyveden min. 0,5m nad okolní 

terén tak,  aby studna byla zabezpečena proti vniknutí povrchové vody z okolí. 

 

II.  Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba studny č.1 bude umístěna na pozemku parc.č. 278/6 a stavba studny č.2 na 

pozemku parc.č. 1315/5, obojí  v kat. území  Proseč u Skutče, a to tak, jak je zakresleno 

na situačních výkresech v měřítku 1 : 500 a 1 : 200, kde je umístění studní zakresleno a 

okótováno. 

2. Vrtané studny budou situovány do neznečištěného prostředí, které nesmí být dodatečně 

znečišťováno ani jinak ohrožováno jinou stavební činností. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

František Skalník, nar. 8.6.1971, Proseč 213, 539 44 Proseč u Skutče 

 

Odůvodnění: 

Dne 22.8.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a 

veřejnosti, a to opatřením čj. 777-2/2012-328/R ze dne 5.9.2012. Vzhledem k tomu, že město 

Proseč má zpracovaný územní plán sídelního útvaru, bylo zahájení územního řízení oznámeno 

ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.  K projednání žádosti současně stavební úřad 

nařídil veřejné ústní jednání na den 8.10.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol. 

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 

požadavkům na výstavbu, daných zejména vyhl.č. 501/2006 Sb., v platném znění, konkrétně 

s ustanovením § 24 a/ citované vyhlášky. Dokumentace pro územní řízení byla vypracována 

ing.Richardem Honem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 

1001188. 

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 bylo postavení účastníka řízení 

přiznáno vlastníkům sousedních pozemků parc.č. st.270 – Jarmila Horníková, Proseč 205, 

Vladimír Horník, Luže 319 a Dana Binková, Proseč 205, (Vladimíru Horníkovi a Daně Binkové 

bylo postavení účastníka řízení přiznáno jakožto právním nástupcům po zemřeném Jaroslavu 

Horníkovi, Proseč 205), parc.č. st.272 – Miroslav a Irena Stoklasovi, Proseč 215, parc.č. 278/5 – 

Jiří a Jana Cemperovi, Vysoké Mýto, Větrná 668, parc.č. 278/7 – Petr a Marie Zavadilovi, 

Proseč 202, parc.č. 1263/2 – Marie Koldová, Litomyšl, Končinská 219, parc.č. 1315/4 – Marie 

Oratorová, Brno, Řečkovice, Banskobystrická 658/133 a parc.č. 1944/1 – město Proseč.  

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

právních předpisů ve výrokové části uvedených. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44  Proseč uSkutče 

Jiří Cemper, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Větrná 668, 566 01 Vysoké Mýto 
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Jana Cemperová, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Větrná 668, 566 01 Vysoké Mýto 

Petr Zavadil, Proseč 202, 539 44 Proseč u Skutče 

Marie Zavadilová, Proseč 202, 539 44 Proseč u Skutče 

Jarrmila Horníková, Proseč 205, 539 44 Proseč u Skutče 

Vladimír Horník, Luže 319, 538 54 Luže 

Dana Binková, Proseč 205, 539 44 Proseč u Skutče 

Miroslav Stoklasa, Proseč 215, 539 44 Proseč u Skutče 

Irena Stoklasová, Proseč 215, 539 44 Proseč u Skutče 

Marie Koldová, Litomyšl, Končinská 219, 570 01 Litomyšl 

Marie Oratorová, Brno, Řečkovice, Banskobystrická 658/133,621 00 Brno 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Veřejnost  se jednání nezúčastnila. 

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. 

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 a stavebního řádu, Komenského 125, Pardubice, 

a to podáním odvolání u Městského úřadu, HSO, stavebního úřadu v Proseči. Za den doručení se 

považuje 15. den vyvěšení písemnosti na úřední desce stavebního úřadu. 

 

        Bc. Pavel     R a b a   

                    vedoucí HS odboru 

 

 

 

 

Příloha pro žadatele: 

- situační výkresy v měřítku 1 : 500  a 1 : 200 (budou předány po právní moci rozhodnutí) 

 

 

Obdrží: 

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

František Skalník, Proseč 213, 539 44 Proseč u Skutče 

Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44  Proseč uSkutče 
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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. 

Jiří Cemper, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Větrná 668, 566 01 Vysoké Mýto 

Jana Cemperová, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Větrná 668, 566 01 Vysoké Mýto 

Petr Zavadil, Proseč 202, 539 44 Proseč u Skutče 

Marie Zavadilová, Proseč 202, 539 44 Proseč u Skutče 

Jarrmila Horníková, Proseč 205, 539 44 Proseč u Skutče 

Vladimír Horník, Luže 319, 538 54 Luže 

Dana Binková, Proseč 205, 539 44 Proseč u Skutče 

Miroslav Stoklasa, Proseč 215, 539 44 Proseč u Skutče 

Irena Stoklasová, Proseč 215, 539 44 Proseč u Skutče 

Marie Koldová, Litomyšl, Končinská 219, 570 01 Litomyšl 

Marie Oratorová, Brno, Řečkovice, Banskobystrická 658/133,621 00 Brno 

 

Dotčené orgány (ISDS): 

MěÚ Chrudim -    odbor územního plánu a regionálního rozvoje 

- odbor ŽP, OVH 

 

 

 

Správní poplatek vyměřen podle položky 18 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, v platném znění, ve výši  1.000,- Kč.        

 

 
 

 

Toto rozhodnutí 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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