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DATUM:

10.07.2018

Žadatel:

OBEC SEČ
SEČ č.p.17, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
IČ:00279471
zastoupená
Laboro ateliér s.r.o.
Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň
IČ:03706940

VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ
ÚZEMNÍHO

ŘÍZENÍ

A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
OBEC SEČ, SEČ č.p.17, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ /IČ:00279471/ zastoupená na
základě plné moci ze dne 22.03.2018 Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 565 01
Choceň /IČ:03706940/ - (dále jen „žadatel“) - podala dne 26.06.2018 žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby

CHODNÍK PŘI SILNICI III/3155, SEČ
SO 101 – CHODNÍK; SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

na pozemku parc.č.364/1, st.parc.č.34, st.parc.č.70, parc.č.92/2, parc.č.352/2,
parc.č.3, st.parc.č.43, parc.č.6, parc.č.5/2, parc.č.5/1, parc.č.352/5,
parc.č.44/1, parc.č.361, parc.č.201/19, parc.č.364/2, parc.č.201/20 a
parc.č.201/11 katastrálního území Seč u Brandýsa nad Orlicí
(dále jen stavba).
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
*****
Stavba – „CHODNÍK PŘI SILNICI III/3155, SEČ /SO 101 – CHODNÍK; SO 401 –
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ/“ - bude umístěna na pozemku parc.č.364/1, st.parc.č.34,
st.parc.č.70, parc.č.92/2, parc.č.352/2, parc.č.3, st.parc.č.43, parc.č.6, parc.č.5/2,
parc.č.5/1, parc.č.352/5, parc.č.44/1, parc.č.361, parc.č.201/19, parc.č.364/2,
parc.č.201/20 a parc.č.201/11 katastrálního území Seč u Brandýsa nad Orlicí – tak, jak
je zakresleno na mapových podkladech v měřítku 1:250 /výkres č. 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 –
CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES č.4.1, č.4.2, č.4.3, č.4.4/, které jsou součástí návrhu.
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Městský úřad v Brandýse nad Orlicí, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný
podle ustanovení § 13 odst.1 písm. e) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením
§ 87 odst.1 stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení a současně nařizuje k
projednání žádosti ústní jednání na den

14.08.2018

(úterý)

v

9,00

hodin

do kanceláře stavebního úřadu Městského úřadu Brandýs nad Orlicí.
*****
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu Brandýs nad Orlicí,
stavebního úřadu (návštěvní dny - pondělí a středa 8.00-11.30, 12.30-17.00 hod. a
kdykoliv po domluvě s oprávněnou úřední osobou tohoto spisu) a při ústním jednání.
Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí ve smyslu ust. § 36 odst.3 správního řádu, a to do 17. srpna 2018.
Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve
věci, nikoliv o další lhůtu pro možnost uplatnění námitek. Námitky uplatněné v této
lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady
koncentrace řízení, zakotvené v ust. § 89 odst.1 stavebního zákona.
*****
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE : 12/2017 – č.z.: 17027.
Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň /IČ:03706940/ - ING. PETR
VALIHRACH – Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby /ČKAIT – 1005532/.
Stavba chodníku je navržena v obci Seč (intravilán obce), v katastrálním území Seč
u Brandýsa nad Orlicí (746487).
Navržený chodník vede podél silnice III. třídy III/3155 a začíná v místě zástavby
v severní části obce, podél které vede stávající chodník. Navržený chodník končí na
druhém konci obce u objektu č.p.1. Ve středu obce je navrženo místo pro přecházení a
chodník vedoucí k obecnímu úřadu, hasičské zbrojnici a místnímu obchodu.
Šířka chodníku je 1,50 m. Celková délka chodníků je 638 m. Sklon chodníku je
navržen 2 % směrem ke komunikaci. Šířka sjezdů je dána stávajícím stavem.
Zastavěná plocha stavbou je 1103,7 m2.
Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu :
Chodník je navržen v šířce 1,50 m. Obrubníky budou v místech pro přecházení osazeny
s výškovým rozdílem max. 20 mm. Šikmé plochy u sjezdů a míst pro přecházení – bude
zhotovena šikmá plocha na délku 2,0 m, čímž dojde k rozvolnění podélného sklonu
chodníku a po přičtení podélného sklonu komunikace bude dodržen maximální podélný
sklon 12,5 %. Příčný sklon chodníku nesmí překročit 2,0 %. V místech sjezdů je navržen
snížený obrubník, který je v celé délce sjezdu snížen na výškový rozdíl 20-50 mm.
Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením :
U snížené obruby bude zřízen varovný pás šířky 0,40 m. Vodící linie je tvořena zahradním
obrubníkem, který bude mít výškový rozdíl min. 60 mm. V místě pro přecházení
komunikace je navržen varovný pás š. 0,40 m.
Skladba chodníku: Zámková dlažba 60 mm; pískové lože 40 mm; štěrkodrť 150 mm.
Skladba chodníku v místě sjezdu: Zámková dlažba 80 mm; pískové lože 40 mm; štěrkodrť
250 mm. Pláň zhutněna na Edef,2 30 Mpa.
Obnova konstrukčních vrstev komunikace III/3155 po osazení obrubníku:
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ACO 11 40 mm; PS 0,2-0,3 kg/m2; ACP 16+ 50 mm.
Odvodňovací zařízení – odvodnění je zajištěno pomocí sklonů do stávajících či přesunutých
uličních vpustí.
Křižovatky a křížení:
Km 0,210 – křížení s místní komunikací, navrženo místo pro přecházení dl.5,80 m.
Km 0,315 – křížení s místní komunikací, navrženo místo pro přecházení dl.7,50 m.
Km 0,400 – křížení s místní komunikací, navrženo místo pro přecházení dl.5,70 m.
Úprava sjezdů:
Km 0,048 – šířka 3,00 m, napojení navazujícího sjezdu bude provedeno asfaltové.
Km 0,093 – šířka 10,00 m, napojení navazujícího sjezdu bude provedeno asfaltové,
úprava odvodňovacího žlabu.
Km 0,140 – šířka 4,00 m, napojení sjezdu bude provedeno ze zeleně, jako ve stávajícím
stavu.
Km 0,185 – šířka 4,50 m, napojení nového chodníku bude provedeno na st. dláždění
sjezdu.
Km 0,195 – šířka 4,00 m, napojení sjezdu bude provedeno ze zeleně, jako ve stávajícím
stavu.
Km 0,223 – šířka 4,00 m, napojení navazujícího sjezdu bude provedeno asfaltové.
Km 0,253 – šířka 4,00 m, napojení sjezdu bude provedeno ze zeleně, jako ve stávajícím
stavu.
Km 0,286 – šířka 3,00 m, napojení sjezdu bude provedeno ze zeleně, jako ve stávajícím
stavu.
Km 0,372 – šířka 4,00 m, napojení sjezdu bude provedeno ze zeleně, jako ve stávajícím
stavu.
Km 0,430 – šířka 4,00 m, napojení sjezdu bude provedeno ze stávajícího materiálu.
Km 0,440 – šířka 3,00 m, napojení nového chodníku bude provedeno na st. dláždění
sjezdu.
Km 0,483 – šířka 6,00 m, napojení navazujícího sjezdu bude provedeno asfaltové.
Km 0,515 – šířka 5,00 m, napojení navazujícího sjezdu bude provedeno asfaltové.
Km 0,530 – šířka 4,00 m, napojení navazujícího sjezdu bude provedeno asfaltové.
SO 401 – Veřejné osvětlení
Stávající svítidla budou demontována, nová výbojková svítidla 1x100 W ATOS se osadí na
stožáry 6 m s výložníkem tak, aby byla přilehlá komunikace dostatečně nasvícena. Místo
pro přecházení bude nasvíceno asymetrickými svítidly s plochým sklem.
Všechny stožáry budou v povrchové úpravě žárový zinek s ochrannou manžetou. Všechny
stožáry se uzemní na průběžný pásek vedený v paralerní trase s napájecími kabely.
Napojení svítidel se provede ze stávajícího rozvodu veřejného osvětlení, vždy z nejbližšího
svítidla.
*****
Navržené pozemky k umístění stavby :
Obec
Seč
Seč
Seč
Seč
Seč

katastrální území
LV 119
Seč u BnO
LV 93
Seč u BnO
LV 10001
Seč u BnO
LV 22
Seč u BnO
LV 10001
Seč u BnO

parcelní
č.

druh pozemku podle katastru
nemovitostí

výměra

364/1

ostatní plocha /silnice/

13245 m2

ZBOŘENIŠTĚ

st.34

zastavěná plocha a nádvoří

st.70

zastavěná plocha a nádvoří

43 m2

92/2

zahrada
ostatní plocha
/ostatní komunikace/

451 m2

181 m2

Bez č.p./č.e – JINÁ STAVBA

352/2

656 m2
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Seč
Seč
Seč
Seč
Seč
Seč
Seč
Seč
Seč
Seč
Seč
Seč

LV 155
Seč u BnO
LV 10001 *
Seč u BnO
LV 120
Seč u BnO
LV 77
Seč u BnO
LV 155
Seč u BnO
LV 10001
Seč u BnO
LV 10001
Seč u BnO
LV 10001
Seč u BnO
LV 10001
Seč u BnO
LV 10001
Seč u BnO
LV 10001
Seč u BnO
LV 10001
Seč u BnO
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3

zahrada

158 m2

RODINNÝ DŮM č.p.38

st.43

zastavěná plocha a nádvoří

177 m2

6

zahrada

833 m2

5/2

zahrada

614 m2

5/1

zahrada

191 m2

352/5

728 m2

361

trvalý travní porost
ostatní plocha
/ostatní komunikace/
ostatní plocha
/ostatní komunikace/

201/19

orná půda

88 m2

364/2

ostatní plocha /silnice/

672 m2

201/20

orná půda
ostatní plocha
/ostatní komunikace/

332 m2

44/1

201/11

149 m2
295 m2

847 m2

LV 119
Vlastnické právo
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice – Staré město.
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje
Správa a údržba silnic PK, Doubravice 98, 533 53 Pardubice - /SsUS - 02.05.2018/.
LV 93
Bezdíček Jiří, Seč č.p.11, 562 01 Ústí nad Orlicí - /SsUS - xxx/.
LV 10001
Obec Seč, Seč č.p.17, 562 01 Ústí nad Orlicí /SsUS - xxx/.
LV 22
Charous Vladimír, Seč č.p.48, 562 01 Ústí nad Orlicí - /SsUS - xxx/.
Charousová Anna, Seč č.p.11, 562 01 Ústí nad Orlicí - /SsUS - xxx/.
LV 155
blue pear s.r.o., Seč č.p.1, 562 01 Ústí nad Orlicí - /SsUS - xxx/.
LV 120
Kaplan Petr, Seč č.p.40, 562 01 Ústí nad Orlicí - /SsUS - xxx/.
LV 77
Podhájecký Pavel, Seč č.p.5, 562 01 Ústí nad Orlicí - /SsUS - xxx/.
Sousední pozemky :
obec

katastrální území

parcelní
č.

druh pozemku podle katastru
nemovitostí

Výměra

Pozemek st.parc.č.1/3, parc.č.355, parc.č.5/4, parc.č.5/3, st.parc.č.52, st.parc.č.15,
parc.č.98, parc.č.97/2, parc.č.97/1, parc.č.97/3, parc.č.95, parc.č.94, st.parc.č.9,
parc.č.92/1, parc.č.81/2, parc.č.91/2, parc.č.91/1, st.parc.č.54, parc.č.81/1,
st.parc.č.56, parc.č.359, st.parc.č.82, parc.č.80, st.parc.č.78, parc.č.74, parc.č.72/1,
parc.č.72/2, st.parc.č.39/1, st.parc.č.39/2, st.parc.č.39/3, parc.č.72/5, parc.č.201/10,
st.parc.č.85, parc.č.201/12, st.parc.č.86, parc.č.201/13, st.parc.č.89, parc.č.201/16,
st.parc.č.90, parc.č.201/17, parc.č.364/3, parc.č.364/4, st.parc.č.91, parc.č.201/18 a
parc.č.201/21 katastrálního území Seč u Brandýsa nad Orlicí.
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*****
* Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B.Smetany 92, 566 32
Vysoké Mýto – Koordinované závazné stanovisko ze dne 01.06.2018 pod Č.j.:
MUVM/13753/2018/OŽP-2.
* Souhlasné závazné stanovisko orgánu státní správy dle § 71 písm.k) zákona o
odpadech.
* Souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany ZPF dle § 15 písm.j) zákona o ochraně
půdy k trvalému odnětí půdy ze ZPF ve prospěch stavby „Chodník při silnici III/3155,
Seč“ – na částech pozemků k.ú. Seč u Brandýsa nad Orlicí /parc.č.92/2 – 0,0009 ha,
parc.č.6 – 0,0001 ha, parc.č.5/2 – 0,0007 + 0,0003 ha, parc.č.5/1 – 0,0002 ha, parc.č.3
– 0,0003 ha, parc.č.352/5 – 0,0015 ha, parc.č.201/19 – 0,0008 ha, parc.č.201/20 –
0,0017 ha/.
* Souhlasné závazné stanovisko odboru dopravy a silničního hospodářství dle § 40 odst.1
zákona o pozemních komunikacích pro stavbu „Chodník při silnici III/3155, Seč.“
* Souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b odst.3
stavebního zákona stavbu „Chodník při silnici III/3155, Seč.“
* Stanovisko Obce Seč k veřejnému osvětlení pro stavební záměr ze dne 17.03.2018.
* Stanovisko Obce Seč jako provozovatele kanalizace ze dne 17.03.2018.
* Správa a údržba silnic Pk, Třebovská 333/II, 562 03 Ústí nad Orlicí – /Stanovisko
vlastníka ke stavbě/ ze dne 02.05.2018 pod Č.j.: SUSPK/2025/2018.
* Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územního
odboru Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí ze dne 28.03.2018 pod Č.j.:
HSPA-31-185/2018.
* Souhlasné stanovisko Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje, územního
odboru Ústí nad Orlicí, DI, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí ze dne 28.03.2018
pod Č.j.: KRPE-25228-1/ČJ-2018-171106.
* ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405/02 Děčín 4 - Vyjádření ze dne 08.03.2018
pod Zn.:0100887491 a Vyjádření ze dne 17.04.2018 pod Zn.:1097576133.
* Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad
Orlicí - Vyjádření ze dne 07.03.2018 pod Č.j.: CH/MB/18/0489.
* GridServices, s.r.o, Plynárenská 499/1 – Zábrdovice, 602 00 Brno - Vyjádření ze dne
09.03.2018 pod Zn.:5001682048 a Vyjádření ze dne 10.04.2018 pod Zn.:5001692176.
* Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Vyjádření ze dne 07.03.2018 pod Č.j.:555635/18 a Stanovení podmínek ochrany sítě
ze dne 03.04.2018 pod Č.j.: POS Li-173/18.
****
Žadatel v termínu do 14.08.2018 doplní následující chybějící doklad :
– Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 20.000,- Kč v souladu s položkou 17,
bodu 1, písm.f) zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Správní poplatek je možné uhradit na účet Města Brandýsa nad Orlicí, popř. v pokladně
Městského úřadu Brandýs nad Orlicí .
/č.ú. : 009005-0004624611/0100
VS 1361009 KS 0378/.
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Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do
vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se
mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout
jejich doplnění.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti
musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným
stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují
požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník
pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo
osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může
uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný
zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
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
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo 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 zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby
průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v
němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě
bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj
umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho
oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
****
Grafická příloha :
Mapový podklad v měřítku 1:10 000 /výkres č.1 – SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH
VZTAHŮ/.
stavební úřad
Jaroslav Beneš
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ROZDĚLOVNÍK:
Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst.1 písm.a) stavebního zákona :
OBEC SEČ, SEČ č.p.17, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ (DS: wdca3pt)
zastoupená

Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň (DS: qpnu8i3)
Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst.1 písm.b) stavebního zákona :
OBEC SEČ, SEČ č.p.17, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ (DS: wdca3pt)
Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst.2 písm.a) stavebního zákona :
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,530 02 Pardubice–Staré město (DS:z28bwu9)
Správa a údržba silnic PK, Doubravice 98, 533 53 Pardubice –
Třebovská 333/II, 562 03 Ústí nad Orlicí (DS: ffhk8fq)
blue pear s.r.o., Seč č.p.1, 562 01 Ústí nad Orlicí (DS: e7h787g).
Bezdíček Jiří, Seč č.p.11, 562 01 Ústí nad Orlicí (Dodejka)
Charous Vladimír, Seč č.p.48, 562 01 Ústí nad Orlicí (Dodejka)
Charousová Anna, Seč č.p.11, 562 01 Ústí nad Orlicí (Dodejka)
Kaplan Petr, Seč č.p.40, 562 01 Ústí nad Orlicí (Dodejka)
Podhájecký Pavel, Seč č.p.5, 562 01 Ústí nad Orlicí (Dodejka)
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (DS: v95uqfy)
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (DS:jnnyjs6)
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (DS:qa7425t)
Vodovody a kanalizace a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí (DS: wr5uy77)
Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst.2 písm.b) stavebního zákona :
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům :
Pozemek st.parc.č.1/3, parc.č.355, parc.č.5/4, parc.č.5/3, st.parc.č.52, st.parc.č.15,
parc.č.98, parc.č.97/2, parc.č.97/1, parc.č.97/3, parc.č.95, parc.č.94, st.parc.č.9,
parc.č.92/1, parc.č.81/2, parc.č.91/2, parc.č.91/1, st.parc.č.54, parc.č.81/1,
st.parc.č.56, parc.č.359, st.parc.č.82, parc.č.80, st.parc.č.78, parc.č.74, parc.č.72/1,
parc.č.72/2, st.parc.č.39/1, st.parc.č.39/2, st.parc.č.39/3, parc.č.72/5, parc.č.201/10,
st.parc.č.85, parc.č.201/12, st.parc.č.86, parc.č.201/13, st.parc.č.89, parc.č.201/16,
st.parc.č.90, parc.č.201/17, parc.č.364/3, parc.č.364/4, st.parc.č.91, parc.č.201/18 a
parc.č.201/21 katastrálního území Seč u Brandýsa nad Orlicí.
Obecní úřad v místě stavby (§ 167 odst. 2 stavebního zákona)
OBECNÍ ÚŘAD SEČ, SEČ č.p.17, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ (DS: wdca3pt)
/1x úřední deska/
Dotčené orgány státní správy (DS)
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B.Smetany 92,
566 32 Vysoké Mýto (DS: 47jbpbt)
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravy a silničního hospodářství, B.Smetany 92,
566 32 Vysoké Mýto (DS: 47jbpbt)
Hasičský záchranný sbor Pk, KŘ, Teplého 1526, 530 02 Pardubice (DS: 48taa69)
Policie ČR, KŘ Policie PK, ú.o.ÚnO, DI, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí (DS: rkiai5y)

Městský úřad Brandýs nad Orlicí - www.mesto-brandys.cz /1x úřední deska/.
****
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Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce
Městského úřadu Brandýs nad Orlicí a Obecního úřadu Seč a současně musí být
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 25 odst.2 správního řádu.
Vyvěšení tohoto oznámení okamžitě po jeho obdržení po dobu 15 dnů způsobem
v místě obvyklým zajistí Městský úřad Brandýs nad Orlicí a Obecní úřad Seč.

Datum vyvěšení : …………………

……………………………………….
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení.
sejmutí.
Razítko :

V elektronické
podobě zveřejněno od :…………………

……………………………………….
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění.
Razítko :

Datum sejmutí : …………………

…………………………………….
Podpis oprávněné osoby, potvrzující

Razítko :

V elektronické
podobě zveřejněno do :…………………

…………………………………….
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění.
Razítko :

