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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, k vykonávání přenesené působnosti v rozsahu 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností a jako speciální stavební úřad  (dále jen „stavební úřad“) a 

silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd a místních komunikací, věcně příslušný podle ustanovení 

§ 40 odst. 4 písm. a) a ustanovení § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění 

(dále jen „silniční zákon“) a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, v platném znění  (dále jen „stavební zákon“) a zároveň jako místně příslušný úřad podle ustanovení 

§ 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), ve 

správním řízení posoudil žádost, kterou dne 15. 3. 2019 podal 

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice, 532 11,  IČO 70892822, zast. Krajským úřadem 

PK, odborem majetkovým, stavebního řádu a investic (dále jen "stavebník) a na základě posouzení 

žádosti speciální stavební úřad  

rozhodl takto: 

Podle § 115 stavebního zákona v platném znění a § 16  zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

v platném znění, stavebníkovi vydává   

s t a v e b n í  p o v o l e n í  

ke stavbě: 

„Modernizace silnice II/371 Jevíčko - Jaroměřice, km. 19,950 - 17,100“ 

 

Stavební objekty: 

SO 101 Silnice II/371 

SO 102-104 Chodníky 

SO 105 Odstavná plocha 

SO 201 Most ev.č. 371-013 

SO 202 Most ev.č. 371-014 

SO 203-204 Opěrné zdi 

SO 651 Úprava železničního přejezdu 

(dále jen „stavba“) na místě: 

Stavba bude umístěna na pozemcích st. p. 378 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 398 (zastavěná plocha a 

nádvoří), parc. č. 679/12, parc. č. 679/13, parc. č. 710/74, parc. č. 710/75, parc. č. 710/76, parc. č. 710/77, 

parc. č. 710/79, parc. č. 710/80, parc. č. 710/83, parc. č. 710/84, parc. č. 710/86, parc. č. 710/87, parc. č. 

710/88, parc. č. 710/89, parc. č. 747/1 (ostatní plocha), parc. č. 747/2 (orná půda), parc. č. 747/4 (orná 

půda), parc. č. 747/6, parc. č. 747/7, parc. č. 753/1, parc. č. 754/2, parc. č. 756/1, parc. č. 757/1, parc. č. 

758/2, parc. č. 766/2, parc. č. 767/1, parc. č. 771/2, parc. č. 776/1, parc. č. 779/2, parc. č. 783/2, parc. č. 

784/1, parc. č. 794/2, parc. č. 795/1, parc. č. 800/2, parc. č. 801/1, parc. č. 805/1 (ostatní plocha), parc. č. 

806/2 (orná půda), parc. č. 806/3, parc. č. 806/4, parc. č. 806/5, parc. č. 811, parc. č. 815/2, parc. č. 816/1, 

parc. č. 820/2, parc. č. 821, parc. č. 822/1, parc. č. 822/2, parc. č. 825 (orná půda), parc. č. 826, parc. č. 827, 



parc. č. 828 (orná půda), parc. č. 832/1 (orná půda), parc. č. 832/2 (ostatní plocha), parc. č. 833/3 (orná 

půda), parc. č. 847/2 (ostatní plocha), parc. č. 850 (ostatní plocha), parc. č. 853/2 (ostatní plocha), parc. č. 

855, parc. č. 856/2 (ostatní plocha), parc. č. 860/1 (ostatní plocha), parc. č. 861/2 (ostatní plocha), parc. č. 

866/1 (ostatní plocha), parc. č. 872/2 (ostatní plocha), parc. č. 874/2, parc. č. 879/2, parc. č. 880/2, parc. č. 

885/2, parc. č. 886/2, parc. č. 891/2, parc. č. 892/2, parc. č. 897/3, parc. č. 898/1, parc. č. 898/2, parc. č. 

902/2, parc. č. 902/3, parc. č. 903/1, parc. č. 903/2, parc. č. 908/2, parc. č. 908/3, parc. č. 909/2, parc. č. 

914/2, parc. č. 915/2, parc. č. 919/2, parc. č. 920/2, parc. č. 923/3, parc. č. 925/1, parc. č. 925/2, parc. č. 

928/2, parc. č. 928/3, parc. č. 931/1, parc. č. 931/2, parc. č. 932/2, parc. č. 934/2, parc. č. 937/1, parc. č. 

938/2, parc. č. 942/1, parc. č. 948, parc. č. 953, parc. č. 954, parc. č. 966, parc. č. 971, parc. č. 972, parc. č. 

977, parc. č. 978, parc. č. 983, parc. č. 984/5, parc. č. 990, parc. č. 995, parc. č. 996, parc. č. 1001, parc. č. 

1002, parc. č. 1007, parc. č. 1008, parc. č. 1013, parc. č. 1014, parc. č. 1019, parc. č. 1020, parc. č. 1025, 

parc. č. 1026, parc. č. 1031, parc. č. 1032, parc. č. 1037, parc. č. 1038, parc. č. 1043, parc. č. 1044, parc. č. 

1050, parc. č. 1051, parc. č. 1058, parc. č. 1059, parc. č. 1064, parc. č. 1065, parc. č. 1146, parc. č. 1147, 

parc. č. 1149, parc. č. 1150, parc. č. 1151, parc. č. 1152, parc. č. 1153, parc. č. 1154, parc. č. 1155, parc. č. 

1156, parc. č. 1157, parc. č. 1158, parc. č. 1159, parc. č. 1160, parc. č. 1162, parc. č. 1163, parc. č. 1164/2, 

parc. č. 1165, parc. č. 1166, parc. č. 1167, parc. č. 1168, parc. č. 1175, parc. č. 1176, parc. č. 1200/122, 

parc. č. 1200/235, parc. č. 1221/102, parc. č. 1221/103, parc. č. 1221/107, parc. č. 2755/11, parc. č. 2770/3 

(ostatní plocha), parc. č. 2770/8 (ostatní plocha), parc. č. 2770/9 (ostatní plocha), parc. č. 2770/11, parc. č. 

2807/3 (ostatní plocha), parc. č. 2807/4 (ostatní plocha), parc. č. 2821/2, parc. č. 3291/1 (ostatní plocha), 

parc. č. 3500 (vodní plocha), parc. č. 3513 (orná půda), parc. č. 3573 (ostatní plocha), parc. č. 3620 (trvalý 

travní porost), parc. č. 3621/1 (ostatní plocha), parc. č. 3621/2 (ostatní plocha), parc. č. 3622 (trvalý travní 

porost), parc. č. 3630 (trvalý travní porost), parc. č. 3645 (trvalý travní porost), parc. č. 3646 (trvalý travní 

porost), parc. č. 3647 (trvalý travní porost), parc. č. 3706 (orná půda), parc. č. 3707 (orná půda), parc. č. 

3708 (ostatní plocha), p. p. k. 2771 v katastrálním území Jaroměřice, parc. č. 205/7 (trvalý travní porost), 

parc. č. 1751/5 (ostatní plocha), parc. č. 1751/16 (ostatní plocha), parc. č. 1751/18 (ostatní plocha), parc. č. 

1751/20 (ostatní plocha), parc. č. 1751/62, parc. č. 1751/64, parc. č. 1751/68, parc. č. 1757/8 (vodní plocha), 

parc. č. 2557/1, parc. č. 2557/2, parc. č. 2557/3, parc. č. 2557/4, parc. č. 2558 (vodní plocha), parc. č. 2559 

(ostatní plocha), parc. č. 2561 (ostatní plocha), parc. č. 2562/1 (ostatní plocha), parc. č. 3063 (vodní plocha), 

parc. č. 3064/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Jevíčko Předměstí. 

 

Základní údaje o stavbě: 

Jedná se o modernizaci stávající silnice II. třídy. Zájmová oblast se nachází mezi Jaroměřicemi a Jevíčkem. 

Začátek úpravy je v obci Jaroměřice na křižovatce se silnicí III/ 36620 a v délce 600 m prochází zastavěným 

územím. Další část v délce 1000 m je vedena v extravilánu. Od železničního přejezdu až po most přes 

Jevíčku prochází komunikace zástavbou v délce 500 m. Následující úsek 500 m je veden v extravilánu a 

poslední část končí v zastavěném území města Jevíčka.  Trasa komunikace kříží dva vodní toky – řeku 

Jevíčku a Malonínský potok a také železniční trať Chornice-Skalice nad Svitavou.  Přes vodní toky jsou 

navrženy nové stavby mostů. U železničního přejezdu budou stávající celogumové panely mezi kolejnicemi 

ponechány a bude pouze výškově upraven oboustranně příjezd k přejezdu.  

Vlastní komunikace je navržena v kategorii S 7,5 s návrhovou rychlostí 50 km/hod. Šířka jízdního pruhu 

je navržena 3,0 m, krajnice 0,75 m (v zástavbě mezi obrubníky bude celková šířka 6,50 m)  s převážně 

střechovitým příčným spádem 2,5 %, v obloucích bud dostředný jednostranný spád. Vlastní konstrukce 

silnice bude provedena v různých úsecích odlišně. V úsecích s asfaltovým povrchem bude sejmuta obrusná 

vrstva asfaltu a provedena sanace poškozených částí podkladních vrstev a podloží s následným návratem 

asfaltových vrstev. V úsecích s dlažbou bude provedena kompletní sanace podloží a výměna podkladních 

vrstev s asfaltovým krytem do betonových obrub.  

V km 0,405-0,447 vpravo je doplněn záliv autobusové zastávky zastávka u vlakového nádraží bude mírně  

přesunuta a záliv bude pouze ve směru na Jevíčko. 

Odvodnění komunikace bude řešeno převážně stávajícím způsobem do příkopů a rigolů s prioritou 

zasakování, v případě větších srážek bude přepad z příkopů sveden do vodotečí. V zastavěném území bude 

voda svedena do vpustí a kanalizace (stávající). 

Dalšími objekty jsou chodníky, kde v Jevíčku dojde k doplnění chodníku od mostu přes Jevíčku po ulici 

Pod Zahradami. V Jaroměřicích bude provedeno dokončení modernizace chodníku ve staničení 0,016-

0,578 (levostranný) a 0,016-0,280 (pravostranný). Dalšími krátkými chodníky budou chodníky doplňující 

autobusové zastávky, přechody pro chodce a místa pro přecházení. 

V úseku 0,28450-0,37850 je v obci Jaroměřice navržena odstavná plocha pro krátkodobé parkování 

osobních vozidel. Jedná se o 12 parkovacích stání + 1 parkovací stání pro tělesně postižené. 

U mostu ev.č. 371-013 přes řeku Jevíčku bude provedena kompletní rekonstrukce všech konstrukcí. Nová 

rámová konstrukce bude založena na plošném základu. Parametry mostovky odpovídají šířkovým poměrů 



celé stavby silnice II/371. Průtočná šířka pod mostem je 8,2 m a mostní otvor převede stoletou vodu Qn100 

= 37,5 m3/s. Koryto řeky bude upraveno v souladu s požadavky správce toku. 

U mostu ev.č. 371-014 přes Malonínský potok bude provedena kompletní rekonstrukce všech konstrukcí. 

Nová rámová konstrukce bude založena na plošném základu. Parametry mostovky odpovídají šířkovým 

poměrů celé stavby silnice II/371. Průtočná šířka pod mostem je 8,0 m a mostní otvor převede stoletou 

vodu Qn100 = 24,4 m3/s. Koryto potoka bude upraveno v souladu s požadavky správce toku. 

Opěrné zdi budou doplněny v blízkosti železničního přejezdu a v blízkosti mostu přes Jevíčku, kde je 

silnice II/371 vedena v násypu a její rozšíření vyžaduje  stavbu nových opěrných zdí pro podržení 

rozšířeného násypu. 

 

K provedení výše uvedené stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené v územním řízení, kterou vypracovala 

OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, Vysoké Mýto, 566 01 (ČKAIT 0700216) v 8/2018; případné změny 

nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Před započetím zemních prací stavebník zajistí vytýčení všech podzemních zařízení, nesmí dojít 

k ohrožení nebo poškození podzemních sítí a zařízení! Křížení, styk nebo souběh stavby s veškerým 

podzemním nebo vrchním vedením a zařízením musí vyhovovat příslušným předpisům a způsob řešení 

musí být odsouhlasen dotčenými orgány a organizacemi. Žadatel musí mít před započetím zemních 

prací všechna vyjádření aktualizovaná. 

3. Stavba nebude započata bez dořešení smluvních vztahů s vlastníky dotčených pozemků a zapracování 

akceptovaných připomínek účastníků stavebního řízení! 

4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

5. Stavba bude prováděna vybraným stavebním podnikatelem – jeho název stavebník oznámí stavebnímu 

úřadu ihned poté, co bude vybrán.  

6. Dodavatel stavby požádá silniční správní úřad o omezení dopravy v opravovaném úseku silnice II/371 

a o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v místě stavby (případně objízdné 

trasy) po dodání všech nutných podkladů a vyjádření. 

7. Budou dodrženy a respektovány veškeré požadavky dotčených a oprávněných subjektů, dle jejich 

vyjádření a stanovisek , která jsou v dokladové části přiložené projektové dokumentace.  

Jedná se zejména o vyjádření:  

a)  správce toku Povodí Moravy s.p. –  č.j. PM-27427/2018/5203/Fi ze dne 18.12.2018. 

b) stanoviska Vodoprávního úřadu OŽP MěÚ Moravská Třebová č.j. MUMT 25294/2016 ze dne 2.9.2016 

a MUMT 22917/2016 z 8.8.2016. 

c)  Stanovisko Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje, územního odboru Svitavy č.j. KRPE-

73108-1/ČJ-2018-170906 ze dne 17.9.2018. 

8. Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům 

závadných látek a znečišťování podloží a podzemních vod.  

9. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak, 

aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. 

10. Při omezení (například dopravní obslužnosti) sousedních pozemků, budou jejich uživatelé předem 

stavbou na toto omezení upozorněni. 

11. Stavba bude dokončena nejpozději do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

12. Před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude Městskému úřadu Moravská Třebová – 

orgánu odpadového hospodářství předložena kompletní průběžná evidence odpadů a dokladů, 

prokazujících nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, v platném znění, od původců odpadů (dodavatel stavby, subdodavatelé atd.) 

vzniklých v  průběhu realizace stavby. 

13. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, o jehož vydání stavebník v souladu s 

ustanovením § 122 stavebního zákona požádá speciální stavební úřad Moravská Třebová. 

 

 



Odůvodnění: 

Dne 15. 3. 2019 podal stavebník žádost o stavební povolení pro realizaci stavby Modernizace silnice II/371 

Jevíčko - Jaroměřice, km. 19,950 - 17,100.  

Žádost byla doložena s povinnými přílohami dle stavebního zákona. Dnem podání žádostí bylo zahájeno 

stavební řízení.  

Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům a dotčeným orgánům opatřením č. j. MUMT 

15992/2019/OD2 ze dne 27.5.2019 doručeným veřejnou vyhláškou a na doručenky. Zákon v tomto případě 

nestanoví povinnost nařízení ústního jednání a ústní jednání nebylo ke splnění účelu řízení a uplatnění práv 

účastníků nezbytné. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání 

na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala 

dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, a 

stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, popřípadě 

důkazy, a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně je upozornil, že k později uplatněným 

závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům, nebude v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 

stavebního zákona přihlédnuto. 

Stavební úřad účastníky řízení poučil, že mají podle § 36 odst. 2 správního řádu právo vyjádřit v řízení své 

stanovisko, a že pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. Dále stavební úřad 

účastníky řízení poučil, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost před vydáním 

rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.  

 

Posouzení stavebního úřadu: 

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 110 stavebního zákona přezkoumal, zda stavba je v souladu 

s požadavky 

a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, 

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k 

podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených 

orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení 

rozporů. 

 Stavební úřad dále ověřil, zda 

a) dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na 

výstavbu, 

b) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení 

potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. 

Stavební úřad ověřil účinky budoucího užívání stavby a v provedeném řízení přezkoumal předloženou 

žádost z hledisek uvedených v ustanoveních silničního zákona a stavebního zákona, dal možnost 

účastníkům řízení a dotčeným orgánům uplatnit závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy a zjistil, 

že vydáním povolení nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání 

žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící 

vydání stavebního povolení na stavbu. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Tohoto práva využili dva účastníci řízení, jejichž požadavky byly shledány jako opodstatněné a do 

projektové dokumentace dodatečně zapracovány a jsou předmětem tohoto povolení. Jedná se o 

vlastníky pozemků 805/1 a 806/5 v k.ú. Jaroměřice – požadavek komunikačního napojení  

- a pozemků č. st. 343 a 1076/4 v k.ú. Jaroměřice – požadavek doplnění odvodňovacího rigolu na 

krajnici silnice. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů 

ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje – odbor dopravy a 

SH, odvolání se podává u Městského úřadu Moravská Třebová – odboru dopravy. V odvolání se uvede, 



v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 

rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 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 dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené 

projektové dokumentace. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit povinné informace o stavbě 

na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby. V tomto případě to 

bude na obou koncích řešeného úseku silnice II/371. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 

platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. 

 

 

 

 

Ing. Petr Václavík 

vedoucí odboru dopravy 

Městský úřad Moravská Třebová 

 

 

Příloha: Ověřená projektová dokumentace pro stavební řízení 

 

Obdrží: 

1. Žadatel – účastník podle § 85 odst. 1, písm. a) ST.Z. (dodejka): 

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice, 532 11,  zast. Krajským úřadem PK, odborem 

majetkovým, stavebního řádu a investic  

2. Město Moravská Třebová, nám. TGM 29, 571 01  Moravská Třebová -  úřední deska 

3. Město Jevíčko -  vyvěsí na úřední desku 

4. Obec Jaroměřice – vyvěsí na úřední desku 

5. Povodí Moravy, Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno 

6. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3 

7. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, 12800 Praha 2 

8. České dráhy, a.s., Správa dopravní cesty, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 

9. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 

259/1, 501 01 Hradec Králové, IČ 70994234 

10. ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha, IČ 61459445 

11. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 sídlo: Na 

Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

12. Správa a údržba silnic PK, Doubravice 98, Pardubice 533 53,  

13. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 

3-Žižkov 

14. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47, sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01  Moravská Třebová 1 

15. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

16. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín  

17. Regionální muzeum v Litomyšli, IDDS: hbuk7hg, sídlo: Jiráskova č.p. 9, 570 01  Litomyšl-Město 

18. Kabelová televize CZ s.r.o., Ruská 8, 101 00 Praha 10, IČ 48150029  

19. Vlastníci dotčených pozemků pod stavbou – veřejnou vyhláškou 

 

ostatní na vědomí (veřejná vyhláška): 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne: 

 

 

 

Jméno, podpis, razítko     Jméno, podpis, razítko 

oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení  oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení 

 



Obdrží (doporučeně na doručenku) k vyvěšení: 

Městský úřad Moravská Třebová, nám. TGM 29, 571 01 Moravská Třebová 

Město Jevíčko, Palackého nám. 1, Jevíčko, 569 43, IČO 00276791 

Obec Jaroměřice, Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice, IČO 00276758 

 

Uvedený městský (obecní) úřad se tímto žádá o: 

1. vyvěšení tohoto oznámení s potvrzením o dni vyvěšení, 

2. sejmutí tohoto oznámení po 15 dnech od vyvěšení (den vyvěšení se nepočítá) s potvrzením o dni 

sejmutí, 

3. zaslání takto potvrzeného oznámení zpět na Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, nám. 

TGM 29, 571 01 Moravská Třebová 
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