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ROZHODNUTÍ

Žadatel:

Obec Nekoř, čp. 330, 561 63 Nekoř IČO 279269  

Městský úřad Letohrad, odbor výstavby a ŽP jako stavební úřad příslušný podle ustanovení 
§ 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění (stavební zákon) a jako stavební úřad místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen „správní řád“), posoudil v územním řízení 
žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ“ na p.p.č. 
1061/12, 1061/8, 3198/4, 1057/1, 1057/4, 1057/2, 171/1, 1057/3, 1061/4, 1061/11, 1061/17 a 3062
v katastrálním území Nekoř, kterou dne 31.10.2012 podala Obec Nekoř, čp. 330, 561 63 Nekoř, 
IČO 279269 , a na základě toho vydává podle § 92 stavebního zákona 

ÚZEMNÍ   ROZHODNUTÍ   O  UMÍSTĚNÍ   STAVBY

„SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ“ na p.p.č. 1061/12, 1061/8, 3198/4, 1057/1, 1057/4, 1057/2, 171/1, 
1057/3, 1061/4, 1061/11, 1061/17 a 3062 v katastrálním území Nekoř.

Popis stavby:
stavba spočívá ve vybudování oploceného a uzamykatelného areálu s přilehlou obslužnou 
komunikací a vnějšími odstavnými plochami. Uvnitř areálu se zřídí  manipulační rampa. 
Součástí stavby  je i stanoviště obsluhy včetně příslušenství.

Členění stavby:
 stavební objekty: SO01 Příprava území

SO 02 Manipulační rampa
SO 03 Zpevněné plochy
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SO 04 Komunikace
SO 05 Osvětlení
SO 06 Oplocení
SO 07 Přípojka – elektro
SO 08 Doprovodná zeleň
SO 09 Přeložka vodovodu

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky

1. Stavba SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ bude umístěna na p.p.č. 1061/12, 1061/8, 3198/4, 1057/1, 
1057/4, 1057/2, 171/1, 1057/3, 1061/4, 1061/11, 1061/17 a 3062 v katastrálním území Nekoř, 
,jak je zakresleno v situačním výkrese v měřítku 1:250.

2. Žádost o stavební povolení pro stavbu komunikace je nutné předložit po nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí MěÚ Žamberk, odboru správnímu a dopravy, jako příslušnému stavebnímu 
úřadu, a to včetně potřebných dokladů.

3. Před zahájením výkopových prací požádá investor o vytýčení všech podzemních zařízení a dle 
podmínek provozovatele zajistí jejich ochranu.

4. Stavební činnost bude prováděna na území s archeologickými nálezy. Katastrální území Nekoř 
je územím s archeologickými nálezy - registrována je zde sídelní aktivita prokazující osídlení 
v období středověku. Stavební činnost na území s archeologickými nálezy řeší § 22 odst.2 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v znění pozdějších předpisů.

5. Budou splněny podmínky vyjádření MěÚ Žamberk, odboru ŽPZE č.j. 
.10440/2012/ZPZE/POKM/SOU/096 ze dne 9.5.2012:
Orgán ochrany přírody a krajiny

Vzhledem k tomu, že se v místě stavby a okolí nachází vzrostá zeleň, je třeba během prací 
důsledně dodržovat ČSN  839061 „Technologie vegetačních  úprav v krajině – ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch  při stavebních pracích“, zejména: výkopové práce v kořenovém 
prostoru provádět ručně, nejmenší vzdálenosti od paty kmene je 2,5 m, kořeny ostře přetnout a 
ošetřit, obnažené kořeny chránit  před vysycháním  a působením mrazu, atd. 

6. Budou splněny podmínky vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. č.j. č.j. 189474/12  ze dne 5.11.2012, č.j POS 79/12 ze dne 
10.5.2012 a č.j. POS 220/12 ze dne 13.11.2012, které se vztahují k tomuto územnímu 
rozhodnutí.

7. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Praha ze dne 30.4.2012 č. 
010053557 a č. 0100053556 ze dne 30.4.2012: 

 V zájmovém prostoru se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení nn 
v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem dle § 46 
zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami zejména 
PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1.

 V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení 
nebo bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné 
požádat prostřednictvím Zákaznické linky o souhlas s činností v ochranném pásmu.

 Upozorňujeme Vás, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není 
v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

 Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte 
prosím naši Poruchovou linku 840850860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu.

8. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice PK, územní 
pracoviště Ústí nad Orlicí č.j. KHSPA 20829/2012/HP-UO/3.5 ze dne 17.12.2012:
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 Před uvedením stavby do trvalého provozu bude na KHS předložen provozní řád sběrného dvora 
k posouzení

  Při práci s žíravinami musí být na pracovišti sběrného dvora k dispozici zdroj pitné vody pro 
účely poskytování první předlékařské pomoci.

9. Budou splněny podmínky souhlasu MěÚ Žamberk, odboru správního a dopravy č.j. 
25682/2012/SPDO/HALK ze dne 15.11.2012, s předloženou projektovou dokumentací:

 Projektová dokumentace pro stavební řízení /komunikace/ bude zpracována v souladu 
s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 
Zejména  situační výkres se zakreslením stavebního pozemku s umístěním stavby.

 Pokud by si stavební práce vyžádaly zvláštní užívání pozemní komunikace a umístění 
přechodného dopravního značení na pozemních komunikacích, požádá stavebník příslušný
silniční správní úřad o stanovení přechodného dopravního značení. Žádost bude doložena  
vyjádřením Policie ČR, Krajským ředitelstvím Pardubického kraje – DI Ústí nad Orlicí, 
situačním plánkem a souhlasem majetkové správce  pozemní komunikace.

  Budou splněny podmínky vyjádření o existenci sítě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí, a.s. č.j. JA/LN/12/0231 ze dne 20.2.2012, které se vztahují k tomuto rozhodnutí.

10. Budou splněny podmínky souhlasu Krajského ředitelství policie ČR, Dopravní inspektorát Ústí 
nad Orlicí č.j. KRPE-69-212/ČJ-2012-171106 ze dne 23.4.2012:

 Nová přeložka obslužné komunikace bude vyprojektována dle ČSN  736110
 Pokud dojde po dobu prací – i demoličních k omezení silničního provozu nebo v případě 

zvláštního užívání ve smyslu ust. § 25 z č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude
zhotovitelem předložena žádost o vyjádření s grafickým návrhem přechodného dopravního 
značení /DIO/ - změny místní úpravy ve smyslu ust. § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. o 
pravidlech provozu na pozemních komunikacích v platném znění.

 V případě instalace nového trvalého dopravního značení bude před instalací dopravních značek 
a kolaudací zažádáno ve smyslu ust. § 77 odst. 1 výše uvedeného zákona č. 3618200 Sb., o 
písemné vyjádření. Vždy bude k písemné žádosti předložen grafický návrh trvalého dopravního 
značení.

11. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Žamberk, odboru životního prostředí a 
zemědělství č.j. 12191/2012/ZPZE-3/DIVJ/OPK/246.2.2/S057 ze dne 30.5.2012, souhlas 
s umístěním a povolením stavby, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz:

 V průběhu stavby budou dodržovány obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů dle § 5, 
ochrany dřevin podle § 7, 8, 9  a ochrany krajinného rázu podle § 12 zákona.

 Během prací je třeba důsledně dodržovat  ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav 
v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“, zejména: 
výkopové práce v kořenovém porostu provádět ručně, nejmenší vzdálenosti od paty kmene je 2,5 
m, kořeny ostře přetnout a ošetřit, obnažené kořeny chránit před vysycháním, působením mrazu, 
atd.

 Po dokončení stavby bude z dotčeného územního přírodního parku „Orlice“ odstraněn veškerý 
nepoužitý stavební materiál a odpad, bude proveden celkový úklid.

 Pozemky související se stavbou budou po dokončení prací, uvedeny do přírodě blízkého stavu.
12. K žádosti o stavební povolení stavebník mimo jiné předloží vyjádření MěÚ Žamberk, odboru 

ŽPZE podle § 79 odst. 4 písm.b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Z tohoto 
důvodu projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude též obsahovat:

 Přehled druhů a předpokládaného množství odpadů, vzniklých při realizaci výše uvedené akce 
(při zařazování odpadů postupovat podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.,).

 Řešení zabezpečení chodu odpadového hospodářství – způsob nakládání s odpady od jejich 
vzniku až po předání oprávněné osobě, tzn. vyčlenění míst  na stavbě, kde budou shromažďovány 
odpady tříděné podle druhů a kategorie (nebezpečné, ostatní).
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Účastníci územního řízení podle § 85 odstavec 1 stavebního zákona

Obec Nekoř, čp. 330, 561 63 Nekoř IČO 279269 

Účastníci územního řízení podle § 85 odstavec 2 stavebního zákona 

Vladimír Kodytek, Pod Vinohradem 202/3, 147 00 Praha 47
Jaroslava Kodytková, Kamýcká 935/79, 165 00 Praha
W energie s.r.o., K Čápovně 127, 566 01 Vysoké Mýto
Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
ALF, spol. s.r.o., čp. 281, 561 63 Nekoř
Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 130 11 Praha 3 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 01 Děčín
Vodovody a kanalizace, a. s. Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je:

Obec Nekoř, čp. 330, 561 63 Nekoř IČO 279269  

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námitky.

Toto území rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však 
platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení. 

Odůvodnění
Obec Nekoř, čp. 330, 561 63 Nekoř,, IČO 279269 podala dne 31.10.2012 žádost o vydání 

územního rozhodnutí pro stavbu „SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ“ na p.p.č. 1061/12, 1061/8, 3198/4, 
1057/1, 1057/4, 1057/2, 171/1, 1057/3, 1061/4, 1061/11, 1061/17 a 3062 v katastrálním území 
Nekoř. V souladu s ustanoveními § 87 stavebního zákona stavební úřad oznámil dne 14.11.2012 
pod č.j. 5957/2012/2300/11 zahájení územního řízení účastníkům řízení dle § 85 odst.1 a 2 
stavebního zákona a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní 
jednání, které se konalo dne 19.12.2012, a zároveň vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistil na 
pozemku, na němž se má záměr uskutečnit vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal 
žádost o vydání územního rozhodnutí. 

 Stavebník prokázal, v souladu s ustanovením § 86 odst. 3 stavebního zákona, že má 
k pozemkům, které budou dotčeny stavbou: 1061/12, 1061/8, 3198/4, 1057/1, 1057/4, 1057/2, 
171/1, 1057/3, 1061/17 a 3062 v katastrálním území Nekoř vlastnické právo, pro p.p.č. 1061/11 a 
1061/4 v katastrálním území Nekoř, které rovněž budou dotčeny stavbou předložil souhlas vlastníka
stavbou dotčených pozemků, a to společnosti W energie s.r.o., K Čápovně 127, 566 01 Vysoké Mýto, 
s umístěním stavby.

Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky: souhlas 
Městského úřad Žamberk, odboru správního a dopravy pod č.j. 25682/2012/SPDO/HALK ze dne 
15.11.2012; vyjádření MěÚ Žamberk, odboru ŽPZE č.j. 21936/2012/ZPZE-/231.2KOSP ze dne 
14.11.2012; vyjádření MěÚ Žamberk, odboru ŽPZE č.j. 10440/2012/ZPZE/POKM/SOU/096 ze dne 
9.5.2012; závazné stanovisko MěÚ Žamberk, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. 
11938/2012/ZPZE/KEPT/LES-ZS.41 ze dne 4.6.2012 k umístěním stavby ve vzdálenosti do 50 m od 
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pozemku určeného k plnění funkcí lesa; vyjádření Krajského úřadu PK, odboru životního prostředí 
a zemědělství č.j. KrÚ 39747-2/2012/OŽPZ/BT ze dne 28.6.2012; stanovisko Obce Nekoř č.j. 
65/12/P ze dne 25.5.2012; vyjádření - souhlas Krajského ředitelství policie ČR, Dopravní 
inspektorát Ústí nad Orlicí č.j. KRPE-69-212/ČJ-2012-171106 ze dne 23.4.2012; závazné 
stanovisko MěÚ Žamberk, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. 12191/2012/ZPZE-
3/DIVJ/OPK/246.2.2/S057 ze dne 30.5.2012, souhlas s umístěním a povolením stavby, která by 
mohla snížit nebo změnit krajinný ráz; závazné stanovisko  HZS PK č.j. HSPA-29-339/2012 ze dne 
21.5.2012; vyjádření  k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.Děčín ze 
dne 30.4.2012 č. 010053557 a č. 0100053556 ze dne 30.4.2012; vyjádření o existenci sítě 
elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. č.j. 189474/12  ze dne 
5.11.2012; vyjádření o existenci  sítě  společnosti VAK a.s. Jablonné nad Orlicí  č.j. JA/LN/12/0231 
ze dne 20.2.2012; smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) uzavřená se společností ČEZ Distribuce, a.s.Děčín ze 
dne 10.5.2012; vyjádření   společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. č.j POS 79/12 ze dne 
10.5.2012- stanovení podmínek ochrany sítě; vyjádření  společnosti Telefónica O2 Czech Republic, 
a.s. č.j. POS 220/12 ze dne 13.11.2012- stanovení podmínek ochrany sítě; závazné stanovisko 
Krajské hygienické stanice PK, územní pracoviště Ústí nad Orlicí č.j. KHSPA 20829/2012/HP-
UO/3.5 ze dne 17.12.2012; omluva z jednání MěÚ Žamberk, odbor ŽPZE č.j. 
26345/2012/ZPZE/POKM/SOU/Om.110 ze dne 22.11.2012; souhlas vlastníka p.p.č. 1061/11 a 
1061/4 v katastrálním území Nekoř – společnosti W energie s.r.o., K Čápovně 127, 566 01 Vysoké 
Mýto, s umístěním stavby;  vyjádření Obce Nekoř č.j. 16/12/P ze dne 31.1.2012; vyjádření Obce 
Nekoř č.j. 56/12/P ze dne 27.4.2012. 

Pro stavbu byli dále vydáno tto rozhodnutí:
rozhodnutí - souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona, který vydal Městský 
úřad Žamberk, odboru životního prostředí a zemědělství pod č.j. č.j.21935/2012/ZPZE-
4/231.8/KOSP-190 dne 14.11.2012.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě 
toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší žadateli, obci, vlastníkům pozemků na 
nichž má být záměr uskutečněn nebo tomu kdo má jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo 
stavbám (zejména správcům inženýrských sítí a těm kdo mají na stavbou dotčených pozemcích  
zřízena ochranná pásma), osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám 
anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, 
tedy pozemků přímo sousedících s p.p.č. 1061/12, 1061/8, 3198/4, 1057/1, 1057/4, 1057/2, 171/1, 
1057/3, 1061/4, 1061/11, 1061/17 a 3062 v katastrálním území Nekoř, a těm, kdo mají k těmto 
pozemkům právo věcného břemene. Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem 
nemohou být tímto povolením přímo dotčena. Stavební úřad na základě posouzení podmínek, které 
jsou předpokladem pro uznání statutu účastníka řízení zahrnul do okruhu účastníků řízení tyto 
subjekty:  Obec Nekoř, čp. 330, 561 63 Nekoř; Vladimír Kodytek, Pod Vinohradem 202/3, 147 00 
Praha 47; Jaroslava Kodytková, Kamýcká 935/79, 165 00 Praha; W energie s.r.o., K Čápovně 127, 
566 01 Vysoké Mýto; Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4; ALF, spol. 
s.r.o., čp. 281, 561 63 Nekoř; Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 130 11 
Praha 3; ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 01 Děčín; Vodovody a kanalizace, a. s. 
Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí.

Ústního jednání konaného dne 19.12.2012 se nezúčastnil nikdo z řad veřejnosti.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení 
k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje 
obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využití území, v platném znění a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
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stavby.
Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 

právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovením § 81odst. 1, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mohou účastníci tohoto řízení, 
odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u Městského úřadu Letohrad, odboru
výstavby a životního prostředí, Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Příslušným odvolacím 
orgánem je Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový a stavebního řádu, oddělení 
stavebního řádu, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice.

Podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti jeho 
odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. 37 odst. 2 
správního řádu a musí obsahovat údaje o tom v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je 
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu 
předcházelo. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný 
počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

Včas podané odvolání proti rozhodnutí má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný 
účinek.

Další poučení
Dle § 93 odst. 3 věta 1 stavebního zákona dobu platnosti územního rozhodnutí může 

stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůt platnosti rozhodnutí 
staví.

Otisk úředního razítka
Podpis oprávněné úřední osoby

Ing. Věra Pilná
vedoucí odboru výstavby a ŽP

Příloha pro navrhovatele:
 (obdrží po nabytí právní moci rozhodnutí)

- ověřená grafická příloha v měřítku katastrální mapy bude zaslána po nabytí právní moci 
rozhodnutí.
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Správní poplatek vyměřen podle položky 18 a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích ve znění jeho pozdějších novel, ve výši 1.000,- Kč a uhrazen dne 14.11.2012.

Obdrží:

Účastníci územního řízení podle § 85 odstavec 1 stavebního zákona - doporučeně do vlastních 
rukou nebo zmocněnci na doručenku:

Obec Nekoř, čp. 330, 561 63 Nekoř IČO 279269  

Účastníci územního řízení podle § 85 odstavec 2 zákona - veřejnou vyhláškou

Vladimír Kodytek, Pod Vinohradem 202/3, 147 00 Praha 47
Jaroslava Kodytková, Kamýcká 935/79, 165 00 Praha
W energie s.r.o., K Čápovně 127, 566 01 Vysoké Mýto
Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
ALF, spol. s.r.o., čp. 281, 561 63 Nekoř
Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 130 11 Praha 3 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 01 Děčín
Vodovody a kanalizace, a. s. Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Dotčené orgány doporučeně: 
MěÚ Žamberk, odbor REÚP, 564 01 Žamberk
MěÚ Žamberk, odbor ŽPZE, 564 01 Žamberk
MěÚ Žamberk, odbor správní a dopravy, 564 01 Žamberk
KHS, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, 562 00 Ústí nad Orlicí
HZS PK, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí 
Krajský úřad, Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 

125, 532 11 Pardubice 

Na vědomí: 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Toto rozhodnutí  musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského 
úřadu Letohrad a Obecního úřadu Nekoř. 15. den je posledním dnem oznámení. Žádáme Obecní 
úřad Nekoř, aby toto rozhodnutí vrátil po vyznačení vyvěšení a sejmutí na Městský úřad 
Letohrad, odbor výstavby a ŽP.

Vyvěšeno  dne: Sejmuto dne 

................................................. ..............................................

Podpis oprávněné osoby, Podpis oprávněné osoby, 
potvrzující vyvěšení  potvrzující vyvěšení

Razítko: Razítko:


		2013-01-07T13:51:56+0000
	Renata Svobodová




