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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ 

  

Obec Zaječice, IČO 00271233, Zaječice č. p. 4, 538 35  Zaječice  

(dále jen „stavebník“) podal prostřednictvím zmocněnce Multiaqua s.r.o., IČO 60113111, Veverkova 
č. p. 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02  Hradec Králové 2 dne 20. 6. 2019 žádost o povolení ke změně 
stavby před jejím dokončením stavby vodního díla 

 „Zaječice – splašková kanalizace“  

povolené na pozemku parc. č. parc. č. 388/27, 638/1, 654/7, 667, 721/1 v katastrálním území Orel, parc. 
č. 78/1, 113/1, 122/10, 122/11, 127/6, 229/9, 273/1, 670/3, 671/1, 1023/1, 1023/2, 1023/4, 1024/1, 
1024/3, 1024/4, 1025/1, 1026/1, 1027, 1028/1, 1029/1, 1032/1, 1032/11, 1040/1, 1042/1, 1043/2, 1047, 
1048, 1050/1, 1050/2, 1051/1, 1052/1, 1055, 1062, 1073/3, 1083/1, 1083/3, 1083/4, 1104/1, 1114/2, 
1122/1, 1194, 1205, p. p. k. 369 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi. Dnem podání žádosti bylo 
zahájeno správní řízení. 

Stavební povolení k předmětné stavbě vydal Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení 
vodního hospodářství rozhodnutím č. j. CR 002679/2013 OŽP/Al - 2574 ze dne 21. 1. 2013 (nabytí 
právní moci dne 21. 2. 2013).  

Základní údaje o změně stavby: 

Název kraje Pardubický 
Název obce Orel, Zaječice 
Identifikátor katastrálního území 712086, 790362 
Název katastrálního území Orel, Zaječice u Chrudimi 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 78/1, 99/2, 113/4, 229/9, 259/2, 259/5, 

273/51, 273/63, 376, 1023/1, 1024/1, 1027, 
1029/1, 1032/11, 1033/1, 1040/1, 1042/6, 
1047, 1050/1, 1050/7, 1050/14, 1051/1, 
1122/1, 1194 v katastrálním území Zaječice 
u Chrudimi, parc. č. 721/3, 1098, 1829, 1830, 
638/1 v katastrálním území Orel 

Přímé určení polohy - začátek změny stavby 
(souřadnice X, Y - JTSK) 1074406, 644364 
Přímé určení polohy - konec změny stavby 
(souřadnice X, Y - JTSK) 1075838, 640826 
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Jedná se o změny, které byly vyvolány novými skutečnostmi vzniklými od doby vydání stavebního 
povolení do dnešního dne. Navrhované změny stavby jsou rozděleny do 22 částí. Nová 
gravitační splašková kanalizace (DN 250, 300 mm z hladkého plného polypropylenu) bude o celkové 
délce cca 6 081 m a kanalizační výtlaky (V1 - V7) v celkové délce cca 6 093,9 m. 

Změna 1 – Změna umístění a tvaru čerpací stanice ČS1 

ČS1 je posunuta z pozemku parc. č. 129/1 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi na vedlejší 
pozemek parc. č. 1029/1 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi. Oproti původnímu návrhu nebude 
čerpací stanice kruhová, ale bude obdélníková prefabrikovaná s vnitřními rozměry 2,8 x 5,8 m, hloubka 
jímky bude 5,74 m. Dále je navrženo oplocení drátěným pletivem – stavba oplocení je obecnou stavbou 
a není předmětem tohoto stavebního povolení. 

Změnou umístění ČS1 došlo rovněž ke změně délek gravitačních stok, kdy stoka A byla prodloužena 
o 16,1 m, stoka A2 o 18,1 m a stoka A1 byla zkrácena o 29,4 m. Tato stoka nebude nově napojena přímo 
do ČS1, ale do kanalizační šachty Š5 na kanalizační stoce A. Bezpečnostní přepad u ČS1 je nově navržen 
pouze v délce 4 m a je i nadále navržen do stávající dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 1092/1 
v katastrálním území Zaječice u Chrudimi.    

Nově nebude dotčen pozemek parc. č. 129/1 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi. Od vydání 
stavebního povolení na předmětnou stavbu vznikl nový pozemek parc. č. 1042/6 v katastrálním území 
Zaječice u Chrudimi, který bude dotčen stavbou. 

Kvůli změně umístění ČS1 je nutná přeložka vodovodu z PVC d160 v celkové délce 16 m na pozemku 
parc. č. 1029/1 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi. 

Změna 2 – Změna umístění ČS2 

Nově je ČS2 umístěna až na konci pozemku parc. č. 1027 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi 
u sjezdu k č. p. 366. Tím dojde k umožnění menšího zahloubení kanalizační stoky B, potažmo ČS2 
a kanalizační přípojky pro č. p. 366. Zároveň tím došlo k prodloužení stoky B o 53 m a úplnému zrušení 
stoky B2. Změnou umístění ČS2 došlo i ke změně umístění výústního objektu VO2, který je nově 
umístěn o cca 55 m níže po toku vodního toku Ležák.   

Změna 3 -Změna umístění ČS3 a BP3 

Nově je ČS3 posunuta cca o 11 m severním směrem na pozemku parc. č. 1024/1 v katastrálním území 
Zaječice u Chrudimi. Bezpečností přeliv je nově navržen v délce 44,2 m se zaústěním do vodního toku 
Ležák pomocí výústního objektu V03 na pozemku parc. č. 1122/1 v katastrálním území Zaječice 
u Chrudimi. 

Změnou umístění ČS3 došlo ke změnám délek stok C, C1 a C2. Nově je do ČS3 zaústěna pouze 
kanalizační stoka C, stoka C1 je zaústěna do stoky C a stoka C2 do stoky C1. 

V místě souběhu kanalizační stoky C2 a BP3 jsou navrženy místo prefabrikovaných šachet šachty 
plastové DN 600. 

Změna 4 – Terénní úpravy u ČS5 

ČS5 byla navržena na pozemku PK parc. č. 369 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi. Po digitalizaci 
zde vznikl pozemek KN parc. č. 369 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi, jehož hranice byly 
upřesněny a čerpací stanice se tak v současné době nachází na tomto pozemku. 

Okolo čerpací stanice budou provedeny terénní úpravy a bude dosypáno cca 62 m3 zeminy z výkopu - 
na terénní úpravy se toto stavební řízení nevztahuje. 

Změna 5 – Změna umístění ČS6 

Došlo k posunutí ČS6 cca 2,5 m jihovýchodním směrem na pozemku parc. č. 1051/1 v katastrálním 
území Zaječice u Chrudimi a nově bude dotčen i pozemek parc. č. 1033/1 v katastrálním území Zaječice 
u Chrudimi. 

Změna 6 – Změna umístění ČS7 

ČS7 byla na pozemku parc. č. 78/1 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi posunuta o 17 m 
severovýchodním směrem blíže k vodnímu toku Ležák. Zákrytová deska i poklopy na ní budou pojízdné 
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pro nákladní dopravu tak, aby byl možný přístup ke korytu vodního toku. Změnou umístění ČS7 došlo 
k prodloužení kanalizační stoky H o 17, 9 m a současně výtlaku V7. 

Změna 7 – Změna trasy koncové části stoky A 

Z důvodu zmenšení zásahů do komunikace II/358 byla koncová část stoky A (šachty Š28 a Š29) posunuta 
mimo tuto silnici do pozemků parc. č. 273/63 a 273/51 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi. 

Změna 8 – Změna dotčených pozemků na stoce A2-5 

Dle stávajícího katastru nemovitostí jsou trasou kanalizační stoky A2-5 nově dotčeny pozemky parc. 
č. 259/2 a 259/5 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi. Trasa kanalizační stoky se nikterak nemění, 
došlo pouze k úpravě hranic pozemků po digitalizaci. 

Změna 9 – Zkrácení stoky G3 

Kanalizační stoka G3 bude nově končit již na úrovni pozemku parc. č. 153 v katastrálním území Zaječice 
u Chrudimi a rodinný dům č. p. 47 bude napojen na kanalizační stoku G2. Nepatrně bude posunut 
i začátek této kanalizační stoky. Touto změnou bude kanalizační stoka G3 zkrácena o 42 m. 

Změna 10 – Prodloužení stoky G2 

Vzhledem ke zkrácení kanalizační stoky G3 byla prodloužena kanalizační stoka G2 tak, aby bylo možné 
gravitační odkanalizování rodinného domu č. p. 47. Kanalizační stoka G2 byla prodloužena o 23,3 m.  

Změna 11 – Posun stoky A2-3-1 

Kanalizační stoka A2-3-1 byla na pozemku parc. č. 229/9 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi byla 
posunuta do druhého jízdního pruhu dotčené komunikace s tím, že délka kanalizační stoky se prodloužila 
pouze o 1,1 m. 

Změna 12 – Zkrácení stoky A2-3-2 

Bylo zjištěno, že na koncovou část kanalizační stoky A2-3-2 na pozemku parc. č. 1047 v katastrálním 
území Zaječice u Chrudimi se nebude napojovat žádná nemovitost – č. p. 229 a 216 se budou napojovat 
na kanalizační stoku A2-3-3 a č. p. 264 na kanalizační stoku A. Z tohoto důvodu byla kanalizační stoka 
A2-3-2 zkrácena o 36,9 m, zbytek trasy zůstává beze změn. 

Změna 13 – Zkrácení stoky G5 

Na pozemku parc. č. 1040/1 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi došlo ke zkrácení kanalizační 
stoky G5 o 46,7 m a zároveň byla trase této kanalizační stoky upravena tak, aby nekolidovala se stávající 
dešťovou kanalizací. Zároveň jsou obě šachty na této kanalizační stoce vzhledem ke stísněným  
podmínkám navrženy plastové DN 600. 

Změna 14 – Zkrácení stoky G 

Na pozemku parc. č. 1194 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi došlo ke zkrácení koncové části 
kanalizační stoky G o 8,5 m.  

Změna 15 – Změna pozemku na koncové části stoky C 

Po digitalizaci katastru nemovitostí bylo zjištěno, že koncová šachta kanalizační stoky C se již nachází na 
pozemku parc. č. 99/2 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi, který nebyl ve stavebním povolení pro 
předmětnou stavbu. Nově je tedy zahrnut do stavbou dotčených pozemků, aniž by došlo ke změně 
umístění koncové šachty. Zároveň došlo k drobné úpravě trasy této kanalizační stoky okolo šachty Š113. 

Změna 16 – Zkrácení stoky A2-4 

Po upřesnění návrhu kanalizační přípojky pro č. p. 258 v rámci akce „Zaječice – splašková kanalizace, 
kanalizační přípojky“ byla kanalizační stoka A2-4 zkrácena o 3,9 m. Dotčený pozemek parc. č. 113/1 
v katastrálním území Zaječice u Chrudimi byl po digitalizaci katastru rozdělen na pozemky prac č. 113/1 
a 113/4 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi. Nově tedy není dotčen pozemek prac. č. 113/1, ale 
pozemek parc. č. 113/4 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi. 

Změna 17 – Změna dotčených pozemků na stoce H4 
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Po digitalizaci katastrální mapy obce Zaječice došlo k posunu hranic dotčených pozemků a nově tak 
stavbou vůbec nebudou dotčeny pozemky parc. č. 1083/3 a 1083/4 v katastrálním území Zaječice 
u Chrudimi. Trasa kanalizační stoky zůstává beze změn.  

Změna 18 – Zkrácení stoky I 

Kanalizační stoka I je na pozemku parc. č. 1050/1 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi zkrácena 
o 2,9 m a bude sloužit pro napojení rodinných domů č. p. 259 a 68. Dotčené pozemky se nemění. 

Změna 19 – Změna dotčených pozemků na stoce A0 

Z důvodu rozdělení pozemku parc. č. 721/1 v katastrálním území Orel na pozemky parc. č. 1830 a 721/3. 
Jsou nově dotčenými pozemky pozemky parc. č. 721/3 a 1830 v katastrálním území Orel. Dále byl 
upřesněn i způsob napojení kanalizační stoky A0 na stávající kanalizaci obce Orel na pozemku parc. 
č. 638/1 v katastrálním území Orel. Bude osazena nová prefabrikovaná šachta na stávající kanalizaci, do 
které bude stoka A0 zaústěna. Stoka A0 bude touto změnou zkrácena o 6,9 m. 

Změna 20 – Změna zaústění výtlaku V1 

Bude prodloužena stoka A0 v obci Orel tak, aby byl výtlak V1 zaústěn cca 100 m od intravilánu této 
obce. Toto prodloužení je součástí akce „Dostavba splaškové kanalizace Orel“. Tímto prodloužením pak 
dochází k tomu, že výtlak V1 nebude zaústěn do stok A0 na pozemku parc. č. 721/1 v katastrálním území 
Orel, ale bude napojen do prodloužení této kanalizační stoky na pozemku parc. č. 1098 v katastrálním 
území Orel. 

Změna 21 – Pozemkové úpravy v extravilánu Orle 

Došlo k úpravě trasy výtlaku V1, který je veden v příkopu podél silnice III/3583 na pozemku parc. č. 
1830 v katastrálním území Orel s tím, že minimální krytí potrubí bude 1,8 m. Toto neplatí pro koncovou 
část výtlaku V1, kde je nutné dodržet minimální sklon 3 promile a napojit se do prodloužené 
gravitační stoky A0. 

Vlivem pozemkových úprav došlo i k přečíslování některých dotčených pozemků – původně dotčené 
pozemky parc. č. 667 a 721/1 se změnily na pozemky parc. č. 1829 a 1830 v katastrálním území Orel. 

Změna 22 – Změna trasy výtlaku V5 

Jedná se o úsek mezi koncovou šachtou stoky F a stokou G (před č. p. 38) v křižovatce komunikací II/358 
a III/3582, kde byla trasa „přimknuta“ k výtlaku V6 a následně ke stoce G1 tak, aby byly zásahy do výše 
uvedených komunikací co nejmenší. Dále byla trasa upravena v úseku od koncové šachty stoky G1 (před 
č. p. 322) až po protlak pod vodním tokem Ležák. Zde byl původně výtlak navržen ve svahu násypu 
komunikace II/358, nově je navržen výtlak v chodníku podél této komunikace a ukládání bude prováděno 
pomocí řízeného protlaku. 

Po digitalizace katastrální mapy v katastrálním území Zaječice u Chrudimi vznikly pozemky parc. 
č. 1050/7 a 1050/14, které ve stavebním povolení nebyly. Jejich dotčení není vyvoláno změnou trasy.  

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad 
příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad podle § 15 
odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 
písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 115 odst. 8 
vodního zákona, § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu zahájení řízení. 

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona upouští od ohledání na místě 
i ústního jednání a určuje lhůtu 

10 dní od doručení tohoto oznámení, 

do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě 
důkazy. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 
přihlédnuto. 
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Vodoprávní úřad dále oznamuje, že shromáždil podklady k rozhodnutí ve věci a sděluje účastníkům 
řízení, že podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci 
se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Podle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci řízení a jejich 
zástupci právo nahlížet do spisu. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad 
Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, úřední dny: pondělí a středa 8,00 – 
17,00 hod., ostatní dny na základě telefonické domluvy). 

Vodoprávní úřad v souladu s příslušnými právními předpisy stanovil tento okruh známých účastníků 
řízení: 

Žadatel a stavebník - § 27 odst. 1 správního řádu a § 109 písm. a) stavebního zákona (v souladu 
s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu doručováno do vlastních rukou): 

Obec Zaječice, IČO 00271233, Zaječice č. p. 4, 538 35  Zaječice  

Vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem - § 27 odst. 1 správního řádu a 
podle § 109 písm. b) stavebního zákona (v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu 
doručováno do vlastních rukou): 

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČO 48171590, Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01  
Chrudim 1 

Vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, který není stavebníkem a jehož vlastnické právo 
k pozemku může být prováděním stavby přímo dotčeno - § 27 odst. 1 správního řádu a podle § 109 písm. 
c) stavebního zákona (v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu doručováno do vlastních 
rukou): 

Obec Orel, IČO00270636, Orel č. p. 67, 538 21  Slatiňany 
Jiří Dušek, nar. 7.8.1958, Lešany č. p. 22, 539 73  Skuteč 
Vladimír Blažek, nar. 15. 4. 1964, Svatojánská č. p. 146, Škrovád, 538 21  Slatiňany 
Marie Hrnčálová, nar. 1. 9. 1952, Zaječice č. p. 34, 538 35  Zaječice 
Ing. Lenka Dašková, nar. 22. 1. 1981, Bukovina nad Labem č. p. 50, 533 52  Staré Hradiště u Pardubic 
Ing. Miroslav Školoud, nar. 3. 1. 1971, Dražkovice č. p. 173, 533 33  Pardubice 23 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č. p. 98, 533 53  Pardubice 19 
Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  
Hradec Králové 3 

Vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo 
stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, jejichž práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena 
- § 27 odst. 1 správního řádu a podle § 109 písm. d) stavebního zákona (v souladu s ustanovením § 144 
odst. 6 správního řádu doručováno do vlastních rukou): 

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČO 48171590, Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01  
Chrudim 1 
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČO 27484211, Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01  
Chrudim 1 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č. p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Obec Orel, IČO00270636, Orel č. p. 67, 538 21  Slatiňany 
Obec Zaječice, IČO 00271233, Zaječice č. p. 4, 538 35  Zaječice  

Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, jehož vlastnické právo může být prováděním stavby 
přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být 
toto právo prováděním stavby přímo dotčeno - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a § 109 písm. f) stavebního 
zákona (v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona se tito účastníci řízení identifikují označením 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru a v souladu 
s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu je jim doručováno veřejnou vyhláškou): 

parc. č. 200/2, 1029/3, 1122/5, 153, 156, 1032/14, 18/1, 1050/2, 597/3, 230/1, 230/2, 230/5, 140/1, 50, 53, 
1240, 332, 650/17, 273/63, 273/52, 273/55, 93, 1024/6, 273/52, 1032/14  v katastrálním území Zaječice 



Č. j. CR 055566/2019 OŽP/Ve 

 

str. 6/7 

u Chrudimi, parc. č. st. p. 240, 241, 279, 280, 109, 110/2, 118, 63, 515, 68, 526, 551, 959, 137/2, 356, 44, 
45, 537, 46/1, 174, 317, 157, 439,16, 17, 18, 153, 515, 3 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi, parc. 
č. 1041 a parc. č. st. p. 33 v katastrálním území Orel. 

V tomto správním řízení jsou dotčenými orgány: 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako orgán ochrany 
přírody  
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí – jako orgán státní správy 
v oblasti odpadového hospodářství 
Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče – jako orgán státní památkové 
péče 
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy – jako silniční správní úřad 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje - jako orgán státní správy na úseku požární ochrany  
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích – jako státní orgán ochrany 
veřejného zdraví 
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních 
zájmů - jako orgán obrany státu 
Obecní úřad Zaječice – jako silniční správní úřad 

Poučení: 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo 
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 
územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního 
opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Podle § 25 odst. 2 správního řádu se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení 
na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ivo Rychnovský v. r. 
vedoucí Odboru životního prostředí 

  
 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: 
Obec Zaječice, IDDS: ft8b3ir 
Obec Orel, IDDS: 4w7a9rd 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh 
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IDDS: rf5gxz6 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
Jiří Dušek, Lešany č. p. 22, 539 73  Skuteč 
Vladimír Blažek, Svatojánská č. p. 146, Škrovád, 538 21  Slatiňany 
Marie Hrnčálová, Zaječice č. p. 34, 538 35  Zaječice 
Ing. Lenka Dašková, Bukovina nad Labem č. p. 50, 533 52  Staré Hradiště u Pardubic 
Ing. Miroslav Školoud, Dražkovice č. p. 173, 533 33  Pardubice 23 
ostatní veřejnou vyhláškou 
  
Dotčené orgány: 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako orgán ochrany 
přírody  
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí – jako orgán veřejné 
správy v oblasti odpadového hospodářství 
Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče – jako orgán státní památkové 
péče 
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy – jako silniční správní úřad 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje - jako orgán státní správy na úseku požární ochrany  
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích – jako státní orgán ochrany 
veřejného zdraví 
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních 
zájmů - jako orgán obrany státu 
Obecní úřad Zaječice – jako silniční správní úřad 
 

Pro vyvěšení na úřední desku: 
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka 
Obecní úřad Zaječice, IDDS: ft8b3ir 
Obecní úřad Orel, IDDS: 4w7a9rd 
 
Na vědomí: 
Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, Cihelna č. p. 135, 530 09  Pardubice II 
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