Městský úřad Vysoké Mýto

odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město,
PSČ 566 01
spis.zn.:
č.j.:
spis. znak
vyřizuje:
tel:

MUVM/086466/2021
MUVM/001434/2022
328.1
Petr Machata
465 466 167

Vysoké Mýto, dne 7.1.2022

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

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, jako stavební
úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a
místně příslušný podle ustanovení § 11 odst.1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v územním řízení posoudil podle § 84
až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 11.11.2021 podala společnost
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IVPodmokly,
kterou zastupuje společnost Energomontáže Votroubek s.r.o., IČO 28791274,
Strojnická č.p. 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
"Tisová - přeložka VN3879 k UO_0903"
(číslo stavby investora IZ-12-2001855)
v obci Tisová

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 718/15 (orná půda), parc. č. 718/17 (orná půda), parc.
č. 721/1 (ostatní plocha), parc. č. 722/6 (ostatní plocha), parc. č. 2091 (orná půda), parc. č.
2092 (orná půda), parc. č. 2093 (orná půda), parc. č. 2094 (orná půda), parc. č. 2103 (vodní
plocha), parc. č. 2113 (ostatní plocha), parc. č. 2114 (orná půda), parc. č. 2115 (orná půda),
parc. č. 2116 (orná půda) v katastrálním území Tisová u Vysokého Mýta.
Druh a účel umisťované stavby:
Přeložka venkovního vedení VN 35kV mimo plánovanou zástavbu.
Umístění stavby na pozemku:
Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 718/15, parc. č. 718/17, parc. č. 721/1, parc.
č. 722/6, parc. č. 2091, parc. č. 2092, parc. č. 2093, parc. č. 2094, parc. č. 2103, parc. č.
2113, parc. č. 2114, parc. č. 2115, parc. č. 2116 v katastrálním území Tisová u Vysokého
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Mýta v souladu s předloženým výkresem koordinační situace v M 1:1000 (výkresy č. 2
dokumentace stavby), který je zpracován na podkladě katastrální mapy. Tato koordinační
situace je přílohou tohoto rozhodnutí o umístění stavby. Dokumentaci zpracovala
v listopadu 2021 společnost Energomontáže Votroubek s.r.o., IČ 28791274, Strojnická č.p.
1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, zodpovědný projektant Ing. Luboš Hanuš,
autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb ČKAIT 0602193.
Určení prostorového řešení stavby:
Jedná se o změnu trasy venkovního vedení VN 35kV. Stávající odbočka z linky VN3879 od
sloupu č. 17 na pozemku parc. č. 2116 po sloup č. 7 na pozemku parc. č. 721/1 bude
demontována a nově nahrazena vedením které povede od sloupu č. 18 na pozemku parc.
č. 2114 po pozemcích parc. č. 2114, parc. č. 2113, parc. č. 2094, parc. č. 2091, parc. č.
718/15, parc. č. 722/6 až na pozemek parc. č. 721/1 v k. ú. Tisová u Vysokého Mýta, kde
se vedení ukončí na měněném sloupu č. 7. Celková délka trasy nového vedení VN 35kV je
650m. Délka trasy demontovaného vedení je 465m.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Stavba nemá podstatný vliv na využití sousedních pozemků a staveb na nich. Stavbou
budou dotčeny pouze stavební pozemky parc. č. 718/15, parc. č. 718/17, parc. č. 721/1,
parc. č. 722/6, parc. č. 2091, parc. č. 2092, parc. č. 2093, parc. č. 2094, parc. č. 2103,
parc. č. 2113, parc. č. 2114, parc. č. 2115, parc. č. 2116 v katastrálním území Tisová u
Vysokého Mýta, na které se stavba umisťuje.
II.

Stanoví podmínky pro umístění stavby a provedení stavby:

1.

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 718/15, parc. č. 718/17, parc. č. 721/1, parc.
č. 722/6, parc. č. 2091, parc. č. 2092, parc. č. 2093, parc. č. 2094, parc. č. 2103, parc. č.
2113, parc. č. 2114, parc. č. 2115, parc. č. 2116 v katastrálním území Tisová u Vysokého
Mýta v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres koordinační situace
v M 1:1000 se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby,
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a
sousedních staveb, výkresy č. 2 dokumentace stavby. Dokumentaci stavby vypracovala
v listopadu 2021 společnost Energomontáže Votroubek s.r.o., IČ 28791274, Strojnická č.p.
1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, zodpovědný projektant Ing. Luboš Hanuš,
autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb ČKAIT 0602193.
Před započetím zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních a
nadzemních inž. sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození, zemní práce budou
prováděny dle podmínek jednotlivých správců inž. sítí. Před záhozem odkrytého zařízení
budou zástupci správců inž. sítí přizváni ke kontrole tohoto zařízení a o provedené kontrole
a jejím výsledku bude proveden zápis do stavebního deníku.
Po dobu stavby nesmí být dotčeny pozemky a stavby, ke kterým nemá stavebník právo.
Veškeré vstupy na cizí pozemky musí být předem projednány s jejich vlastníky.
Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní
komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem
a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a
jinými škodlivými látkami.
Při výstavbě bude dbáno, aby nedocházelo ke znečišťování komunikace. Pokud ke
znečištění dojde, bude toto neprodleně odstraněno.
Budou dodrženy následující podmínky Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru životního
prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, obsažené v koordinovaném
závazném stanovisku Městského úřadu Vysoké Mýto č.j. MUVM/036554/2021 ze dne
16.6.2021:
- termín zahájení stavby bude v předstihu projednán s vlastníky dotčené zemědělské
půdy, popř. nájemci oprávněnými tuto zemědělskou půdu užívat
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dle § 4 zákona o ochraně půdy budou dodrženy zásady ochrany zemědělského
půdního fondu
- stavební práce budou na pozemcích prováděny především v době vegetačního
klidu
- práce budou prováděny tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním
krytu došlo k co nejmenším škodám
- případný narušený meliorační systém bude na náklady investora uveden do
funkčního stavu
- po ukončení stavebních prací bude pozemek patřící do zemědělského půdního
fondu uveden do původního stavu; plochy po výkopech budou doplněny
dostatečným množstvím zeminy a poslední vrstvou bude min. 20 cm ornice
- pokud bude dočasný zábor potřebný na dobu delší než 1 rok, musí být požádáno o
vydání souhlasu ve smyslu § 9 zákona o ochraně půdy.
Budou dodrženy následující podmínky Správy a údržby silnic Pardubického kraje obsažené
v souhlasu ke zvláštnímu užívání silnice – umístění nadzemního zařízení č.j. SUSPK5693/2021 ze dne 1.6.2021:
- příčné křížení silnice s vrchním vedením bude výškově odpovídat příslušné ČSN
(min. 6 m)
- při provádění stavebních prací nesmí být na vozovku ukládán výkopový ani
stavební materiál a silnice nesmí být znečišťována
- stavební práce nesmí být prováděny z tělesa vozovky. V nezbytném případě
stavebník požádá příslušný Silniční správní úřad o povolení ke zvláštnímu užívání
silnice k provádění stavebních prací podle § 25 odst. 6 písm. c bod 3 zákona o
pozemních komunikací s předchozím souhlasem SÚS PK. V této souvislosti bude
předložen SÚS PK souhlas a rozhodnutí příslušného Silničního správního úřadu o
umístění nadzemního zařízení.
-

7.

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád) – účastníci na něž se vztahuje rozhodnutí
správního orgánu:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 533 53 PardubiceDoubravice
Ladislav Doležal, nar. 13.5.1949, Riegrova č.p. 1773, 560 02 Česká Třebová
Luboš Doležal, nar. 29.4.1959, Jehnědí č.p. 73, 562 01 Jehnědí
Karel Duchoslav, nar. 3.6.1956, Ležáků č.p. 674, 566 01 Vysoké Mýto-Litomyšlské
Předměstí
Anna Hyhlíková, nar. 11.6.1933, Čs. armády č.p. 2365, 530 02 Pardubice-Zelené
Předměstí
Milan Makalouš, nar. 8.8.1963, Oucmanice č.p. 58, 562 01 Oucmanice
Zemědělsko obchodní družstvo Zálší, Zálší č.p. 58, 565 01 Zálší
Obec Tisová, Tisová č.p. 126, 566 01 Tisová
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov
Odůvodnění:
Dne 11.11.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil dne 29.11.2021 pod č.j. MUVM/090524/2021 zahájení územního řízení
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1
stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a
žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do
29.12.2021 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná
stanoviska. Stavební úřad v oznámení o zahájení územního řízení rovněž vymezil prostor pro
účastníky řízení k účelu seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí dle § 36 odst. 3
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správního řádu, a to po dobu sedmi dnů po stanoveném termínu pro podávání námitek
účastníků řízení, tj. od 30.12.2021.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, posoudil ji ve
vztahu k námitkám účastníků řízení a požadavkům dotčených orgánů a zjistil, že jejím
uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho
provedení a zvláštními předpisy.
Předložená dokumentace obsahuje povinné části s rozsahem a obsahem přizpůsobeným druhu
a významu stavby, podmínkám v území, účelu využití, vlivu na životní prostředí v souladu s
přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Po
obsahové stránce byla předložená dokumentace shledána stavebním úřadem jako přehledná a
úplná. Dokumentaci vypracovala v listopadu 2021 společnost Energomontáže Votroubek s.r.o.,
IČ 28791274, Strojnická č.p. 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, zodpovědný projektant Ing.
Luboš Hanuš, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb ČKAIT 0602193, tj.
osoba oprávněná podle § 158 odst. 1 stavebního zákona a § 18 zákona č. 360/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Dokumentace řeší obecné požadavky na výstavbu v míře
odpovídající rozsahu a charakteru stavby. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stavba je v souladu s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot
v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, s požadavky na
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturou, s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, neboť požadavky dotčených orgánů,
vztahující se k další přípravě a realizaci záměru, byly stavebním úřadem zkoordinovány a
zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí a s ochranou práv a právem chráněných zájmů
účastníků řízení. Umístění stavby rovněž vyhovuje obecným požadavkům na využívání území
stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., v platném znění.
Stanoviska sdělili:
- Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí koordinované závazné stanovisko
MěÚ. Vysoké Mýto č.j. MUVM/036554/2021 ze dne 16.6.2021
-

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí závazné
stanovisko č.j. HSPA-2374-2/2021 ze dne 9.7.2021.

Opatření dotčených orgánů vydaná formou správních rozhodnutí jsou platná a vymahatelná
nezávisle na tomto rozhodnutí. Ostatní podmínky vyplývající z výše uvedených stanovisek jsou
zahrnuty do výrokové části tohoto rozhodnutí o umístění stavby, pakliže nebyla projektantem
zapracována do předložené dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění
předmětné stavby.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Pro toto správní řízení stavební úřad stanovil okruh účastníků v souladu s § 85 stavebního
zákona, podle něhož jsou účastníky územního řízení: žadatel, tj. společnost ČEZ Distribuce, a.
s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly, kterou zastupuje na základě plné
moci společnost Energomontáže Votroubek s.r.o., IČ 28791274, Strojnická č.p. 1646, 516 01
Rychnov nad Kněžnou a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj. obec
Tisová, Tisová č.p. 126, 566 01 Vysoké Mýto. Dále 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, osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno a osoby, o kterých tak stanoví zvláštní předpis.
Stavební úřad posoudil splnění výše uvedených podmínek s ohledem na druh a účel
umisťované stavby včetně posouzení místních poměrů a dopadů na okolí a statut účastníka
územního řízení přiznal těmto subjektům a osobám:
účastníci řízení – osoby známé (doručení prostřednictvím poštovních služeb)
Energomontáže Votroubek s.r.o., IDDS: k9spr3m
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
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Ladislav Doležal, Riegrova č.p. 1773, 560 02 Česká Třebová 2
Luboš Doležal, Jehnědí č.p. 73, 562 01 Ústí nad Orlicí 1
Karel Duchoslav, Ležáků č.p. 674, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Anna Hyhlíková, Čs. armády č.p. 2365, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Milan Makalouš, Oucmanice č.p. 58, 562 01 Ústí nad Orlicí 1
Zemědělsko obchodní družstvo Zálší, IDDS: w7gvu47
Obec Tisová, IDDS: sqrbnp7
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Ladislav Mikulecký, Tisová č.p. 9, 566 01 Vysoké Mýto
Ludmila Mikulecká, Tisová č.p. 9, 566 01 Vysoké Mýto
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IDDS: ahta5w7
účastníci řízení – osoby neznámé (doručení veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 1
správního řádu)
vlastník pozemku parc. č. 2095 v k. ú. Tisová u Vysokého Mýta – osoba neznáma (dědic
po zemřelém panu Josefu Menclíkovi, narozenému dne 29.10.1944, zesnulému dne
30.8.2021, naposledy bytem Tisová č.p. 113, 566 01 Vysoké Mýto)
Stavební úřad v tomto řízení neshledal splnění podmínek pro oznámení osobám podle
zvláštního právního předpisu, v souladu s § 70 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů a z tohoto důvodu nebyly informovány občanská sdružení
a spolky, které mají podanou u zdejšího úřadu písemnou žádost.
Po celou dobu řízení bylo doručováno známým účastníkům řízení jednotlivě, poštou na
doručenku nebo do datové schránky v souladu s § 87 a 92 stavebního zákona a osobám
neznámým veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky dle § 25 správního řádu.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
K řízení byla vydána tato vyjádření správců inž. sítí a dopravní infrastruktury:
- Obec Tisová vyjádření k vydání ÚR č.j. ----- ze dne 24.5.2021
- ČEZ Distribuce, a. s. sdělení o existenci energetického zařízení č.j. 0101632575 ze dne
8.11.2021
- CETIN a.s. vyjádření o existenci sítě el. komunikací a stanovení všeobecných podmínek
ochrany sítě el. komunikací č.j. 665104/21 ze dne 18.5.2021
- GasNet Služby, s.r.o. vyjádření k povolení stavby - územní režim č.j. 5002383494 ze
dne 18.5.2021
- Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. vyjádření k sítím č.j. 666/2020/VAK/P/194 ze
dne 10.6.2021
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje souhlas ke zvláštnímu užívání silnice –
umístění nadzemního zařízení č.j. SUSPK-5693/2021 ze dne 1.6.2021.
Podmínky vyplývající z výše uvedených vyjádření a stanovisek, které se dotýkají vlastního
umístění stavby, jsou zahrnuty do výrokové části tohoto rozhodnutí o umístění stavby pod
podmínkami č. 2 a 7, popř. do poučení tohoto rozhodnutí, pakliže nebyly projektantem
zapracovány do předložené dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění
předmětné stavby.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
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
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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 územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou
právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu
úřadu příslušnému k povolení stavby.
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.
Za správnost vyhotovení: Petr Machata, oprávněná úřední osoba.
Příloha:
1 x volně zmenšená koordinační situace (výkres dokumentace č. 2)

/1 list A3/

„Otisk úředního razítka“

Ing. Luboš Karmín v. r.
vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Tato písemnost musí být vyvěšena na úředních deskách Městského úřadu Vysoké Mýto a
Obecního úřadu Tisová po dobu plných 15 dnů, tj. den vyvěšení a sejmutí se nepočítá,
15. dnem nastávají účinky doručení.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Tato písemnost byla zveřejněna na elektronické úřední desce na adrese:
www.................................................................. dne: ……………………………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 5.1.2022.

Č.j. MUVM/001434/2022

str. 7

Obdrží:
účastníci řízení – osoby známé (doručení prostřednictvím poštovních služeb - dodejky, IDDS)
Energomontáže Votroubek s.r.o., IDDS: k9spr3m
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
Ladislav Doležal, Riegrova č.p. 1773, 560 02 Česká Třebová 2
Luboš Doležal, Jehnědí č.p. 73, 562 01 Ústí nad Orlicí 1
Karel Duchoslav, Ležáků č.p. 674, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Anna Hyhlíková, Čs. armády č.p. 2365, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Milan Makalouš, Oucmanice č.p. 58, 562 01 Ústí nad Orlicí 1
Zemědělsko obchodní družstvo Zálší, IDDS: w7gvu47
Obec Tisová, IDDS: sqrbnp7
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Ladislav Mikulecký, Tisová č.p. 9, 566 01 Vysoké Mýto
Ludmila Mikulecká, Tisová č.p. 9, 566 01 Vysoké Mýto
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IDDS: ahta5w7
účastníci řízení – osoby neznámé (doručení veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 1 správního
řádu)
vlastník pozemku parc. č. 2095 v k. ú. Tisová u Vysokého Mýta – osoba neznáma (dědic po
zemřelém panu Josefu Menclíkovi, narozenému dne 29.10.1944, zesnulému dne 30.8.2021,
naposledy bytem Tisová č.p. 113, 566 01 Vysoké Mýto)
dotčené orgány (doručení prostřednictvím poštovních služeb - dodejky, IDDS)
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany č.p. 92, Město, 566 01
Vysoké Mýto
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, úřad územního
plánování, B. Smetany č.p. 92, Město, 566 01 Vysoké Mýto
k vyvěšení na úřední desku (dodejky, IDDS)
Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany č.p. 92, Město, 566 01 Vysoké Mýto
Obecní úřad Tisová, IDDS: sqrbnp7
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