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ROZHODNUTÍ 
Výroková část: 

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, jako stavební úřad příslušný k vydání společného 
povolení podle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona, a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 
písm. a) a písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:  

Město Proseč, IČO 00270741, náměstí Dr. Tošovského č. p. 18, 539 44  Proseč u Skutče 

I. podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona 

v y d á v á  s p o l e č n é  p o v o l e n í  

pro soubor staveb označený jako: 

„Kanalizace Proseč - VI. etapa“ 
 

(dále jen „stavba“). 
 
Vymezení pozemků pro realizaci:  

Název kraje Pardubický 
Název obce Proseč 
Identifikátory katastrálních území 733199 
Názvy katastrálních území Záboří u Proseče 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí st. p. 396, parc. č. 116/1, 140, 142, 143, 144, 

2598/1, 2606, 2616, 2621/10, 2621/30 
Identifikátory katastrálních území 733172 
Názvy katastrálních území Podměstí 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí st. p. 35, parc. č. 3/3, 10, 671/1, 690/2 
Identifikátory katastrálních území 733181 
Názvy katastrálních území Proseč u Skutče 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 302, 1897/1, 1898/1 
Přímé určení polohy (S-JTSK) – začátek stavby 
(stoky P-1, P-1-1, P-2) 1089004, 626154 
Přímé určení polohy (S-JTSK) – konec stavby (stoky 
P-1, P-1-1, P-2) 1088863, 626241 
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Přímé určení polohy (S-JTSK) – začátek stavby 
(stoky A1h2, D, D-1) 1089829, 626558 
Přímé určení polohy (S-JTSK) – konec stavby (stoky 
A1h2, D, D-1) 1089707, 626457 

Popis stavby: 

Soubor staveb tvořený kanalizačními stokami a kanalizačními přípojkami. Kanalizační stoky jsou 
vodními díly a jsou stavbou hlavní souboru staveb. V lokalitě Podměstí budou realizovány splaškové 
stoky „P-1“ a „P-1-1“ a jednotná stoka „P-2“. Dále celkem 9 ks veřejných částí kanalizačních přípojek. 
V lokalitě Záboří bude realizována splašková stoka „A1h2“ a 3 ks veřejných částí kanalizačních přípojek, 
a dále stoky oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod 
„D“ a „D-1“. 

Stoka „P-1“ – PP Ultra Rib III, DN 250, délka 166,0 m 
Stoka „P-1-1“ – PP Ultra Rib III, DN 250, délka 22,0 m 
Stoka „P-2“ – PP Ultra Rib III, DN 300, délka 109,0 m 
Stoka „A1h2“ – PP Ultra Rib III, DN 250, délka 173,0 m 
Stoka „D“ – PP KG 2000, DN 300, délka 87,0 m 
Stoka „D-1“ – PP KG 2000, DN 300, délka 18,0 m 
Kanalizační přípojky – PVC DN 160, celková délka 81,0 m 

Umístění stavby: 
Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí - katastrální situační výkres – Podměstí, 
měřítko 1:1000  (C.2.1) a katastrální situační výkres – Záboří, měřítko 1:1000 (C.2.2). 

Účel stavby: 

Odvádění odpadních vod. Odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod. 

 

II. podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona 

s t a n o v u j e  

podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby: 

1. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2020. 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném územním a stavebním 
řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

3. Při provádění stavby bude zajištěno dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví 
při práci, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích.  

4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení 
provádění stavby stavbyvedoucím. Název a sídlo stavebního podnikatele a termín zahájení stavby 
oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením vlastních prací. 

5. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak, 
aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou zajištěny přechody 
a přejezdy v nejnutnější míře. 

6. Před zahájením zemních prací zajistí stavbyvedoucí v zájmovém území vytyčení veškerých 
podzemních inženýrských, energetických a telekomunikačních sítí u jejich provozovatelů a po dobu 
výstavby zabezpečí zhotovitel stavby ochranu těchto sítí před poškozením. 

7. Zahájení zemních prací v ochranných pásmech stávajících podzemních sítí bude nahlášeno 
provozovatelům sítí 15 dní předem, zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou 
prováděny ručně, pracovníci provádějící zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou 
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prokazatelně seznámeni s polohou těchto sítí, případné poškození bude neprodleně oznámeno správci 
poškozené sítě. 

8. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí sítí, bude přizván zástupce správce sítě ke kontrole. 

9. Budou dodrženy podmínky orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství - Městský úřad 
Chrudim Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí: 

a) Vznikající stavební odpady budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií s ohledem na 
jejich další využití a recyklovatelnost a předávány oprávněným osobám přednostně 
k materiálovému využití. 

b) Ke kontrolní prohlídce stavby (závěrečné) budou předloženy doklady o předání vzniklých 
stavebních odpadů (zejména odpadů ze zpevněných ploch, přebytečné výkopové zeminy) 
oprávněným osobám v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Čestné prohlášení není dostačující.  

10. V souladu s § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona lze stavbu užívat pouze na základě 
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.  

 

Odůvodnění: 

Dne 1. 11. 2018 podalo Město Proseč, IČO 00270741, náměstí Dr. Tošovského č. p. 18, 539 44  Proseč 
u Skutče (dále jen „staveník“) žádost o vydání společného povolení k výše uvedenému souboru staveb. 
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. 

Podle § 94j stavebního zákona jde o společné územní a stavební řízení. Vodoprávní úřad je dle 
§ 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona stavebním úřadem příslušným k vydání společného povolení pro 
soubor staveb. 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vodního zákona, vyhlášky č. 432/2001 Sb., 
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, stavebního zákona, vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Týmž 
opatřením oznámil účastníkům řízení, že upouští od ohledání na místě i ústního jednání, že shromáždil 
podklady k rozhodnutí ve věci a určil lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska 
a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, a to 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Ke 
dni vydání tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad žádné námitky účastníků řízení neobdržel. 

Vodoprávní úřad upustil od ohledání na místě a od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry 
staveniště, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek 
k jeho provádění. Pro lokalitu stavby byl schválen územní plán. Stavební záměr je v souladu s platným 
územním plánem.  

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval v srpnu 2018 Ing. František Pravec, autorizovaný inženýr 
pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (identifikační číslo ČKAIT - 1002372).  

Vyjádření účastníků řízení, stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky: 
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí – souhrnné stanovisko č. j. CR 051566/2018 

OŽP/Ry ze dne 27. 8. 2018 
- Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení územního 

plánování kladné závazné stanovisko č. j. CR 061760/2018 ze dne 19. 9. 2018 
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí – souhlasné závazné 

stanovisko orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství č. j. CR 055958/2018 OŽP/Fr ze 
dne 29. 8. 2018 

- Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy – jako silniční správní úřad – rozhodnutí č. j. CR 
073565/2018 ODP/Pe ze dne 7. 11. 2018 

- Městský úřad Proseč – jako silniční správní orgán – rozhodnutí č. j. 528-2/2018-280.10/R ze dne 26. 
10. 2018 
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- Městský úřad Proseč – jako stavební úřad příslušný k umístění vedlejších staveb souboru – závazné 
stanovisko č. j. č. j. 570-2/2018-328/R ze dne 19. 11. 2018 

- Lesy České republiky, s.p. – vyjádření správce toku č. j. LCR953/004091/2018 ze dne 29. 8. 2018 
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim – souhlasné závazné 

stanovisko orgánu státní správy na úseku požární ochrany č. j. HSPA-4-369/2018 ze dne 15. 8. 2018 
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích – závazné stanovisko orgánu 

ochrany veřejného zdraví č. j. KHSPA15169/2018/HOK-CR ze dne 4. 9. 2018 
- Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – vyjádření č. j. O18070076991 ze dne 10. 9. 2018 a č. j. 

O18070076993 ze dne 10. 9. 2018 
- GridServis, s.r.o. – vyjádření zn. 5001784280 ze dne 5. 9. 2018 a zn. 5001784304 ze dne 5. 9. 2018 
- ČEZ Distribuce, a. s. – vyjádření zn. 1099716192 ze dne 31. 8. 2018 
- ČEZ Distribuce, a. s. – souhlas zn. 1099716193 ze dne 8. 8. 2018 
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s. – vyjádření č. j. 710373/18 ze dne 31. 8. 2018 
- Ministerstvo obrany České republiky, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů – 

souhlasné závazné stanovisko sp. zn. 2897/69811/2018-1150-OÚZ-PCE ze dne 15. 6. 2018 

Byly předloženy souhlasy vlastníků dotčených pozemků a staveb ve smyslu § 184a stavebního zákona. 

Posouzení vodoprávního úřadu: 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány 
a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními 
předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně 
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení. 

Dále vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním 
plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný, 
protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že 
záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru. 

Předmětem povolení je soubor staveb ve smyslu § 2 odst. 8 stavebního zákona. Stavbou hlavní je stavba 
vodního díla – kanalizačních stok, stavbou vedlejší jsou stavby kanalizačních přípojek. Vodoprávní úřad 
je dle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona stavebním úřadem příslušným k vydání společného povolení 
k souboru staveb. 

Podmínky dotčených orgánů a správců technické infrastruktury jsou součástí projektové dokumentace 
nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Výjimkou jsou zákonné povinnosti, o kterých není 
vodoprávní úřad oprávněn rozhodovat.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, lze ji užívat 
v souladu s § 119 odst. 1 písm. b) stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo 
kolaudačního rozhodnutí. 

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

Stavebník podle § 94k písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu: 

Město Proseč, IČO 00270741, náměstí Dr. Tošovského č. p. 18, 539 44  Proseč u Skutče 

Vlastník pozemku, na kterém má být stavební záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo 
k tomuto pozemku podle § 94k písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu: 

Oldřich Zezula, nar. 23. 9. 1985, Zábořská č. p. 136, Záboří, 539 44  Proseč u Skutče 
Jan Čermák, nar. 24. 1. 1952, Zahradní č. p. 305, 539 44  Proseč u Skutče 
Anna Čermáková, nar. 1. 2. 1955, Zahradní č. p. 305, 539 44  Proseč u Skutče 
Marie Kučerová, nar. 13. 4. 1937, Hovězí č. p. 14, 756 01  Hovězí 
Ing. Jan Klouček, nar. 18. 9. 1947, Počaply č. p. 65, 533 04  Sezemice 
Miroslav Koutný, nar. 25. 2. 1973, Zábořská č. p. 198, Záboří, 539 44  Proseč u Skutče 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č. p. 98, 533 53  Pardubice 19 
Ladislav Dudycha, nar. 23. 6. 1949, K Návsi č. p. 14, Podměstí, 539 44  Proseč u Skutče 
Pavel Loskot, nar. 20.2.1973, K Návsi č. p. 15, Podměstí, 539 44  Proseč u Skutče 
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Miroslav Štorek, nar. 2. 8. 1989, Za Okály č. p. 331, 539 44  Proseč u Skutče 
Martin Soukal, nar. 11. 6. 1970, Za Potokem č. p. 11, Podměstí, 539 44  Proseč u Skutče 
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČO 27484211, Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01  
Chrudim 1 
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČO 48171590, Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01  
Chrudim 1 
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 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č. p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno podle § 94k písm. e) a § 27 odst. 2 a 3 
správního řádu (v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona se tito účastníci řízení 
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí a v souladu s ustanovením 
§ 144 odst. 2 správního řádu je jim doručováno veřejnou vyhláškou): 

poz. p. č. st. 26, st. 48, 115/1, 116/2, 117, 133, 146/1, 148/1, 237/4, 2621/16, 2621/45 vše v k. ú. Záboří 
u Proseče 
poz. p. č. st. 27, st. 30, st. 34, st. 38, st. 79, 3/2, 4/1, 6, 9, 11, 12, 13 vše v k. ú., Podměstí 
poz. p. č. st. 79, st. 81, st. 82, 301, 304, 1898/2 vše v k. ú. Proseč u Skutče 
 

V tomto správním řízení jsou dotčenými orgány: 

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí - jako orgán státní správy v oblasti odpadového 
hospodářství  
Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje - jako orgán územního 
plánování 
Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, oddělení kultury, sportu a 
památkové péče - jako orgán státní památkové péče 
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy - jako silniční správní úřad 
Městský úřad Proseč – jako silniční správní orgán 
Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Teplého 1899, 
530 02  Pardubice, IDDS: hjyaavk - jako orgán obrany státu 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69 - jako orgán státní 
správy na úseku požární ochrany 

 

Na základě výše uvedených skutečností vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí. 

 

Informace pro žadatele: 

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže 
stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. 

Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné 
vedení provádění stavby stavbyvedoucím (autorizovanou osobou v příslušné oblasti vodního 
hospodářství). Při provádění stavby vyžadující stavební povolení musí být veden stavební deník. 
 
 
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. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání 
proti rozhodnutí odkladný účinek. 



č. j. CR 082241/2018 OŽP/Kk - 0069 

 

str. 6/7 

Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručením stejnopisu do vlastních rukou. Při doručování veřejnou 
vyhláškou se rozhodnutí považuje za doručené patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce. Do běhu 
lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.  

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. 

 
 
 
 
 
 

otisk úředního razítka 
 

 
Ing. Ivo Rychnovský 

vedoucí Odboru životního prostředí 
v zastoupení 

Ing. Pavel Koreček 
  
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 

 

 

Přílohy: 
katastrální situační výkres – Podměstí (C.2.1) 
katastrální situační výkres – Záboří (C.2.2) 
 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve 
výši 3000 Kč byl zaplacen dne 1. 11. 2018. 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně na doručenku): 
Město Proseč, IDDS: mgdb3h7  
Oldřich Zezula, Zábořská č. p. 136, Záboří, 539 44  Proseč u Skutče 
Jan Čermák, Zahradní č. p. 305, 539 44  Proseč u Skutče 
Anna Čermáková, Zahradní č. p. 305, 539 44  Proseč u Skutče 
Marie Kučerová, Hovězí č. p. 14, 756 01  Hovězí 
Ing. Jan Klouček, Počaply č. p. 65, 533 04  Sezemice 
Miroslav Koutný, Zábořská č. p. 198, Záboří, 539 44  Proseč u Skutče 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
Ladislav Dudycha, K Návsi č. p. 14, Podměstí, 539 44  Proseč u Skutče 
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Pavel Loskot, K Návsi č. p. 15, Podměstí, 539 44  Proseč u Skutče 
Miroslav Štorek, Za Okály č. p. 331, 539 44  Proseč u Skutče 
Martin Soukal, Za Potokem č. p. 11, Podměstí, 539 44  Proseč u Skutče 
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh 
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IDDS: rf5gxz6 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 
Ostatní účastníci veřejnou vyhláškou 
 
Dotčené orgány: 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí - jako orgán státní správy v oblasti odpadového 
hospodářství  
Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje - jako orgán územního 
plánování 
Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče - jako orgán státní památkové 
péče 
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy - jako silniční správní úřad 
Městský úřad Proseč – jako silniční správní orgán, IDDS: mgdb3h7 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69 
Ministerstvo obrany ČR sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 
 
Pro vyvěšení na úřední desku: 
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, odd. hosp. správy  
Městský úřad Proseč, IDDS: mgdb3h7 
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