Městský úřad Chrast
Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast
Odbor výstavby a životního prostředí – stavební úřad
Váš dopis ze dne:
Vaše značka:

06.03.2019
-

Č.j.:
Č. spisu:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Počet listu:
Počet příloh:

CH/SÚ/01644/2019
CH/SÚ/01248/2019/Šm
Oprávněná úřední osoba: Ing. Jiřina Šmejdová
469 667 424
j.smejdova@mestochrast.cz
4
19

V Chrasti dne:
Vypraveno dne:

27.03.2019
08.04.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Zaječice, IČO 00271233, Zaječice č.p. 4, 538 35 Zaječice (dále jen "žadatel"),
kterou zastupuje Multiaqua s.r.o., IČO 60113111, Veverkova č.p. 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02
Hradec Králové 2
podala dne 06.03.2019 žádost o zahájení řízení ve věci
změny územního rozhodnutí (ÚR) pod názvem „Zaječice – splašková kanalizace“
vydaného dne 27.07.2010 pod č.j. SÚ/05121/2010; č. sp. SÚ/01209/2010/Šm, včetně schválené změny
ÚR ze dne 12.01.2012 pod č.j. SÚ/00251/2012, č.sp. SÚ/05999/2011/Šm
pod názvem:
„Zaječice - splašková kanalizace“
změna územního rozhodnutí o umístění stavby - změna stavby před dokončením
na pozemcích:
Nové dotčené pozemky, na kterých bude stavba umístěna: p.p.č. 721/3, 1098, 1829, 1830 v katastrálním
území a obec Orel, p.p.č. 99/2, 113/4, 259/2, 259/5, 273/51, 273/63, 376, 1033/1, 1042/6, 1050/7,
1050/14 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi a obec Zaječice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o podané žádosti.
Stavba obsahuje:
Jedná se o změny, které byly vyvolány novými skutečnostmi vzniklými od doby vydání stavebního
povolení (vodoprávního) do dnešního dne. Jedná se především o změny umístění některých
čerpacích stanic a změny jejich tvaru, přeložku vodovodu, umístění oplocení, vodovodní přípojku,
změny dotčených pozemků vyvolané digitalizací katastrální mapy a rozdělením pozemků včetně
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Orel a také změny materiálu gravitačních stok.
Navrhované změny stavby kanalizace jsou rozděleny do 22 částí a 23. část obsahuje vodovodní
přípojku. Nová gravitační splašková kanalizace (DN 250, 300 mm z hladkého plného
polypropylenu) bude o celkové délce cca 6.081,0 m a kanalizační výtlaky (V1-V2) v celkové délce
cca 6.093,9 m.
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Změna 1 - Změna umístění a tvaru čerpací stanice (dále „ČS“) ČS1 - situace č. 5
Na pozemcích p.p.č. 1029/1, 1042/6 v k.ú. Zaječice u Chrudimi.
ČS1 byla posunuta z pozemku p.p.č. 129/1 na vedlejší pozemek p.p.č. 1029/1. Oproti původnímu
návrhu nebude čerpací stanice kruhová DN 2000, ale bude obdélníková prefabrikovaná s vnitřními
rozměry 2,8 x 5,8 m, hloubka jímky bude 5,74 m.
Vzhledem k tomu, že dávkovač chemikálií i kontejner pro hrubé nečistoty budou umístěny mimo ČS
na úrovni terénu, bylo nutné navrhnout oplocení celé ČS. Je navrženo oplocení drátěným pletivem
výšky 1,8 m. Celková délka oplocení je 19,8 m s vjezdovými branami š. 3,5 m. Je zde navrženo
oplocení ocelovým pozinkovaným pletivem s ochrannou vrstvou PVC tmavě zelené barvy (oko
50 x 50 mm). Plotové sloupky jsou navrženy ocelové pozinkované s ochrannou plastovou vrstvou.
Změnou umístění ČS1 došlo rovněž ke změně délek gravitačních stok A, A1 a A2 a také ke změně
trasy bezpečnostního přepadu BP1. 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 šachty Š5 na
stoce A. Bezpečnostní přepad je nově navržen pouze v délce 4,0 m a je i nadále navržen do stávající
dešťové kanalizace na pozemku p.p.č. 1029/1. Nově nebude dotčen pozemek p.p.č. 129/1. Od vydání
stavebního povolení na tuto akci vznikl nový pozemek p.p.č. 1042/6, který bude dotčen stavbou.
Kvůli změně umístění ČS1 je nutná přeložka vodovodu z PVC d160 v celkové délce 16,0 m na
pozemcích p.p.č. 1029/1, 1042/6, 1042/1. Přeložka bude provedena tak, aby byl vodovod veden
okolo oplocení ČS1. Zároveň bude na tuto přeložku z PVC d160 napojen vodovodní řad z PE d63.
Tento řad se v současné době na překládaný vodovod PVC d160 napojuje v místě návrhu ČS1.
Změna 2 - Změna umístění ČS2 - situace č. 13
Na pozemku p.p.č. 1027 v k.ú. Zaječice u Chrudimi.
Nově je ČS2 umístěna až na konci místní asfaltové komunikace u vjezdu k č.p. 366 - tedy poblíž
původně uvažované koncové šachty stoky B2. Prodloužení stoky B o 53,0 m a úplné zrušení stoky
B2, která byla nahrazena právě prodloužení stoky B. Změnou umístění ČS2 došlo i ke změně
umístění výústního objektu V02 na p.p.č. 1194 v k.ú. Zaječice u Chrudimi, který je nově umístěn o
cca 55 m níže po toku Ležáku. Dotčené pozemky se oproti stavebnímu povolení nemění.
Změna 3 - Změna umístění ČS3 a BP3 - situace č. 18
Na pozemcích p.p.č. 1024/1, 1122/1 v k.ú. Zaječice u Chrudimi.
Nově je ČS3 posunuta cca 11,0 m severním směrem do míst, kde je v rámci rekonstrukce
zpevněných ploch navržen zelený ostrůvek mimo parkovací stání. Bezpečnostní přeliv BP3 měl být
původně zaústěn do stávající šachty dešťové kanalizace u domu č.p. 137, nově je navržen
bezpečností přeliv délky 44,2 m se zaústěním do vodního toku Ležák pomocí výústního objektu
V03.
Změnou umístění ČS3 došlo ke změnám délek stok C, C1 a C2. Nově je do ČS3 zaústěna pouze
stoka C, stoka C1 je zaústěna do stoky C a stoka C2 do stoky C1.
Vzhledem ke stísněným podmínkám a množství jiných inženýrských sítí v dané lokalitě jsou v místě
souběhu stoky C2 a BP3 navrženy místo prefabrikovaných šachet šachty plastové DN 600.
V03 se nachází na p.p.č. 1122/1, který již byl dotčený v jiných místech, ostatní dotčené pozemky
zůstávají stejné.
Změna 4 - Terénní úpravy u ČS5 - situace č. 10
Na pozemcích p.p.č. 1051/1, 376 v k.ú. Zaječice u Chrudimi.
Okolo čerpací stanice bude provedena terénní úprava. Terén bude dorovnán do úrovně 267,80 m n.
m. Předpoklad je dosypání cca 62 m3 zeminy z výkopku. Tyto terénní úpravy jsou vyvolány
potřebou umístění rozvaděče a pilíře s pojistkovou skříní co nejdále od hranice komunikace II/358.
Původně byla ČS5 navržena na pozemku PK p.p.č. 369. Po digitalizaci zde vznikl pozemek KN
p.p.č. 369, jehož hranice byly upřesněny a čerpací stanice se tak v současné době nachází na p.p.č.
376, který je tedy novým dotčeným pozemkem.
Změna 5 - Změna umístění ČS6 - situace č. 8
Na pozemcích p.p.č. 1051/1, 1033/1 v k.ú. Zaječice u Chrudimi.
Došlo k posunutí ČS6 cca 2,5 m jihovýchodním směrem do travnatého pozemku. Částečně tak bude
dotčen i obecní pozemek p.p.č. 1033/1, který ve stavebním povolení není.
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Změna 6 - Změna umístění ČS7 - situace č. 15
Na pozemku p.p.č. 78/1/1 v k.ú. Zaječice u Chrudimi.
V dokumentaci pro stavební povolení byla čerpací stanice ČS7 navržená v křižovatce před domem
č.p. 134. V současné době je na sousedním pozemku p.p.č. 1240 postavena novostavba a tento
pozemek je obestavěn opěrnou zdí, která je v těsné blízkosti původně navržené ČS7. Čerpací stanice
tak byla posunuta o 17 m severovýchodním směrem blíže k vodnímu toku Ležák. Zákrytová deska i
poklopy na ní budou pojízdné pro nákladní dopravu tak, aby byl možný přístup ke korytu toku.
Změnou umístění ČS7 došlo k prodloužení stoky H o 17,9 m a současně výtlaku V7 a elektrické
přípojky.
Dotčené pozemky se touto změnou nemění.
Změna 7 - Změna trasy koncové části stoky A - situace č. 3
Na pozemcích p.p.č. 273/63 a 273/51 v k.ú. Zaječice u Chrudimi.
Z důvodu zmenšení zásahů do komunikace II/358 byla koncová část stoky A (šachty Š28 a Š29)
posunuta mimo tuto silnici do soukromých pozemků podél této komunikace. Jedná se o pozemky
p.p.č. 273/63 a 273/51.
Změna 8 - Změna dotčených pozemků na stoce A2-5 - situace č. 14
Na pozemcích p.p.č. 1043/2, 259/2, 259/5 v k.ú. Zaječice u Chrudimi.
Dle stávajícího katastru nemovitostí jsou trasou stoky A2-5 nově dotčeny obecní pozemky p.p.č.
259/2 a 259/5. Trasa stoky se nikterak nemění, došlo pouze k úpravě hranic pozemků po digitalizaci.
Změna 9 - Zkrácení stoky G3 - situace č. 7
Na pozemku p.p.č. 1032/11 v k.ú. Zaječice u Chrudimi.
K tomuto zkrácení bylo přistoupeno kvůli zjištění dalších stávajících sítí na obecním pozemku p.p.č.
1032/1. Stoka G3 bude nově končit již na úrovni p.p.č. 153 a dům č.p. 47 bude již napojen na stoku
G2, která se kvůli těmto účelům prodlužuje.
Nepatrně byl posunut i začátek této stoky z důvodu výskytu stávající dešťové kanalizace.
Touto změnou nedošlo ke změně dotčených pozemků a stoka G3 byla zkrácena o 42,0 m.
Změna 10 - Prodloužení stoky G2 - situace č. 7
Na pozemku p.p.č. 1051/1 v k.ú. Zaječice u Chrudimi.
Vzhledem ke zkrácení stoky G3 byla prodloužena stoka G2 tak, aby bylo možné gravitační
odkanalizování domu č.p. 47. Prodloužením nedošlo ke změně dotčených pozemků a délka
prodloužení je 23,3 m.
Změna 11 - Posun stoky A2-3-1 - situace č. 11
Na pozemku p.p.č. 229/9 v k.ú. Zaječice u Chrudimi.
V původní trase stoky A2-3-1 byl zjištěn výskyt stávající dešťové kanalizace. Stoka A2-3-1 byla
proto posunuta do druhého jízdního pruhu dotčené komunikace s tím, že délka stoky se prodloužila
pouze o 1,1 m. Na tuto stoku bude napojena stoka A2-3-1-1 navržená v rámci akce "Zaječice dostavba splaškové kanalizace".
Dotčené pozemky se touto změnou nemění.
Změna 12 - Zkrácení stoky A2-3-2 - situace č. 4
Na pozemku p.p.č. 1047 v k.ú. Zaječice u Chrudimi.
Bylo zjištěno, že na koncovou část stoky A2-3-2 se nebude napojovat žádná nemovitost - č.p. 229 a
216 se budou napojovat na stoku A2-3-3 a č.p. 264 na stoku A. Z tohoto důvodu byla stoka A2-3-2
zkrácena o 36,9 m, zbytek trasy zůstává beze změn.
Změna 13 - Zkrácení stoky G5 - situace č. 13
Na pozemku p.p.č. 1040/1 v k.ú. Zaječice u Chrudimi.
Vzhledem k velkému množství podzemních sítí na p.p.č. 1040/1 před domy č.p. 172, 75, 157 a 304
byla stoka G5 zkrácena o 46,7 m a nově končí před domem č.p. 157. Zároveň byla trasa této stoky
upravena tak, aby nekolidovala se stávající dešťovou kanalizací. Zároveň jsou obě šachty na této
stoce vzhledem ke stísněným podmínkám navrženy plastové DN 600.
Dotčené pozemky zůstávají stejné.
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Odkanalizování č.p. 304, 384 a 330 bude nově řešit stoka G6, která je součástí samostatné akce
"Zaječice - dostavba splaškové kanalizace".
Změna 14 - Zkrácení stoky G - situace č. 16
Na pozemku p.p.č. 1194 v k.ú. Zaječice u Chrudimi.
Zkrácení stoky G bylo vyvoláno absencí jakékoli kanalizační přípojky na její koncové části.
Koncová část stoky byla tedy zkrácena o 8,5 m.
Dotčené pozemky se touto změnou nemění.
Změna 15 - Změna pozemku na koncové části stoky C - situace č. 17
Na pozemcích p.p.č. 1023/1, 99/2 v k.ú. Zaječice u Chrudimi.
Po digitalizaci katastru nemovitostí bylo zjištěno, že koncová šachta stoky C se již nachází na
pozemku p.p.č. 99/2, který ve stavebním povolení nebyl. Nově je tedy zahrnut do stavbou dotčených
pozemků, aniž by došlo ke změně umístění koncové šachty. Zároveň došlo k drobné úpravě trasy
této stoky okolo šachty Š113, kde byl zjištěn výskyt stávající dešťové kanalizace přímo v místech
původního návrhu splaškové kanalizace.
Změna 16 - Zkrácení stoky A2-4 - situace č. 12
Na pozemku p.p.č 113/4 v k.ú. Zaječice u Chrudimi.
Po upřesnění návrhu kanalizační přípojky pro č.p. 258 v rámci akce "Zaječice - splašková
kanalizace, kanalizační přípojky" byla stoka A2-4 zkrácena o 3,9 m.
Ve stavebním povolení je uveden dotčený pozemek p.p.č. 113/1. Po digitalizaci katastru došlo k
rozdělení tohoto pozemku na p.p.č. 113/1 a 113/4. Nově tedy není dotčen pozemek p.p.č. 113/1, ale
pozemek p.p.č. 113/4.
Změna 17 - Změna dotčených pozemků na stoce H4 - situace č. 19
Na pozemcích p.p.č. 671/1, 1083/1 v k.ú. Zaječice u Chrudimi.
Po digitalizaci katastrální mapy obce Zaječice došlo k posunu hranic dotčených pozemků a nově tak
stavbou vůbec nebudou dotčeny pozemky p.p.č. 1083/3 a 1083/4. Trasa stoky zůstává beze změn.
Změna 18 - Zkrácení stoky I - situace č. 6
Na pozemku p.p.č. 1050/1 v k.ú. Zaječice u Chrudimi.
Stoka I ve stavebním povolení sloužila pro přepojení stávající dešťové kanalizace do nově
navrhované splaškové kanalizace - od tohoto záměru bylo ustoupeno a nově je stoka I zkrácena o 2,9
m a bude sloužit pro napojení domů č.p. 259 a 68. Dotčené pozemky se nemění.
Změna 19 - Změna dotčených pozemků na stoce A0 - situace č. 1
Na pozemcích p.p.č. 638/1, 721/3, 1830 v k.ú. Orel.
Od vydání stavebního povolení došlo k rozdělení pozemku p.p.č. 721/1 v k.ú. Orel na pozemky
p.p.č. 1830 a 721/3. Nově je tedy dotčen i pozemek p.p.č. 721/3 v intravilánu obce Orel. Byl
upřesněn i způsob napojení této stoky na stávající kanalizaci, kdy nebude stoka A0 napojena do
stávající šachty na dešťové kanalizaci, ale bude osazena nová prefabrikovaná šachta na stávající
kanalizaci, do které bude stoka A0 zaústěna. Stoka A0 byla touto změnou zkrácena o 6,9 m.
Stoka A0 bude prodloužena o dalších cca 100 m v rámci stavby "Dostavba splašková kanalizace
Orel".
Změna 20 - Změna zaústění výtlaku V1 - situace č. 1
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", která se v současné
době zpracovává. Tímto prodloužením pak dochází k tomu, že výtlak V1 nebude zaústěn do stoky
AO na p.p.č. 721/1 (po pozemkových úpravách na podzim 2018 je to již pozemek p.p.č. 1830 - viz
změna 21) tak, jak tomu bylo v dokumentaci pro stavební povolení, ale bude napojen do prodloužení
této stoky na pozemku p.p.č. 1098.
Změna 21 - Pozemkové úpravy v extravilánu Orle - situace č. 2
Na pozemcích p.p.č. 1829, 1830 v k.ú. Orel.
V úseku, kdy trasa výtlaku vede v extravilánu obce Orel, došlo na podzim 2018 k pozemkovým
úpravám, vlivem čehož se původní trasa výtlaku V1 dostala na pozemky, které jsou v současnosti ve
vlastnictví nových fyzických osob a ty s umístěním výtlaku na pozemcích nesouhlasí. Po dohodě s
investorem došlo tedy k úpravě trasy a nově je výtlak V1 veden v příkopu podél silnice III/3583 na
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pozemku p.p.č. 1830 s tím, že minimální krytí potrubí bude 1,8 m (neplatí pro koncovou část výtlaku
V1, kde je nutné dodržet minimální sklon 3 promile a napojit se do prodloužení gravitační stoky
A0).
Vlivem pozemkových úprav došlo i k přečíslování některých dotčených pozemků - původně dotčené
pozemky p.č. 667 a 721/1 se změnily na p.č. 1829 a 1830.
Změna 22 - Změna trasy výtlaku V5 - situace č. 9
Na pozemcích p.p.č. 1050/14, 1122/1, 1050/7, 1051/1 v k.ú. Zaječice u Chrudimi.
Jedná se o úsek mezi koncovou šachtou stoky F a stokou G1 (před č.p. 38) v křižovatce komunikací
II/358 a III/35820, 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 tak, aby byl zásah do násypu
komunikace co nejmenší.
Po digitalizaci katastrální mapy v Zaječicích vznikly pozemky p.p.č. 1050/7 a 1050/14, které ve
stavebním povolení nebyly. Jejich dotčení není vyvoláno změnou trasy - viz situační výkresy.
Změna 23 - Vodovodní přípojka pro ČS1 - situace č. 5
Na pozemcích p.p.č. 1042/1, 1042/6, 1029/1 v k.ú. Zaječice u Chrudimi.
V čerpací stanici ČS1 je nově navrženo strojní předčištění odpadních vod, které vyžaduje přívod
vody. Je proto nově navržena vodovodní přípojka z potrubí PE 100 d32/3,0 mm v délce 8,0 m (viz
situace). Vodovodní přípojka bude napojena na hlavní řad PVC d160 pomocí navrtávacího pasu
d160 s vnitřním závitem 5/4". Na navrtávací pas bude navazovat šoupátko pro domovní přípojky d32
s vnějším závitem 5/4" a s hrdlem ISO d32. K šoupátku bude přidána zemní teleskopická souprava s
podkladní deskou a poklopem.
Napojovací místa technické infrastruktury zůstávají dle původního návrhu - nová splašková kanalizace
bude napojena na stávající stokovou síť v obci Orel.

Odbor výstavby a životního prostředí při Městském úřadu Chrast, jako stavební úřad věcně a místně
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona
zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná
stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
Patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení (písemnost) považuje podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů, za doručenou.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbor výstavby a životního prostředí při
Městském úřadu Chrast, úřední dny pondělí a středa od 8:00-11:00 a 11:30-16:30 hodin; v ostatní dny po
telefonické dohodě).

Poučení:
Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., jsou účastníci 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.
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.
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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.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Jiřina Šmejdová
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (dodejky):
Obec Zaječice, IDDS: ft8b3ir
sídlo: Zaječice č.p. 4, 538 35 Zaječice
v zastoupení
Multiaqua s.r.o., IDDS: xs7n63g
sídlo: Veverkova č.p. 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
další účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky):
Ing. Lenka Dašková, Bukovina nad Labem č.p. 50, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
Jiří Dušek, Lešany č.p. 22, 539 73 Skuteč
Marie Hrnčálová, Zaječice č.p. 34, 538 35 Zaječice
Irena Němcová, Kunčí č.p. 59, 538 21 Slatiňany
Petr Němec, Kunčí č.p. 59, 538 21 Slatiňany
Ing. Miroslav Školoud, Dražkovice č.p. 173, 533 33 Pardubice 23
Vladimír Blažek, IDDS: ac935bp
Svatojánská č.p. 146, Škrovád, 538 21 Slatiňany
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Obec Orel, IDDS: 4w7a9rd
sídlo: Orel č.p. 67, 538 21 Slatiňany
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Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9
sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IDDS: rf5gxz6
sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm b) stavebního zákona (označeni parcelními čísly v souladu s § 87
odst. 3 stavebního zákona) – obdrží veřejnou vyhláškou:
st.p.č. 240, 241, 279, 280, st.p.č 109, 110/2, st.p.č 118, p.p.č. 200/2, 1029/3, 1122/5, st.p.č. 63, 515, p.p.č.
153, 156, 1032/14, st.p.č. 68, p.p.č. 18/1, p.p.č. 1050/2, p.p.č. 597/3, st.p.č. 526, 551, 595, p.p.č. 230/1,
230/2, 230/5, st.p.č. 137/2, 356, st.p.č. 44, 45, 537, p.p.č. 140/1 st. p. 46/1, 174, 317, p.p.č. 50, 53, st.p.č.
157, p.p.č. 1240, p.p.č. 332, 650/17 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi, p.p.č. 273/63: st.p.č. 439,
p.p.č. 273/52, 273/55, st.p.č. 16, 17, 18, 153, p.p.č. 93, 1024/6, p.p.č. 273/52, st.p.č. 153, 515, p.p.č.
1032/14, st.p.č. 3 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi, st.p.č. 33, p.p.č. 1041 v katastrálním území
Orel
dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69
sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Územní pracoviště Chrudim,
IDDS: 23wai86
sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, IDDS: ndihp32
sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Město Chrast, Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast u Chrudimě
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, IDDS: 3y8b2pi
sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, odd. kultury, sportu a
památkové péče, IDDS: 3y8b2pi
sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, IDDS: 3y8b2pi
sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, odd. VH, EP, PP, IDDS: 3y8b2pi
sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1
Ministerstvo obrany ČR - Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
k vyvěšení na úředních deskách obdrží:
Město Chrast, Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast u Chrudimě
Obec Orel, IDDS: 4w7a9rd
sídlo: Orel č.p. 67, 538 21 Slatiňany
Obec Zaječice, IDDS: ft8b3ir
sídlo: Zaječice č.p. 4, 538 35 Zaječice
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