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Město Proseč, IČO 00270741, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč 

 

 
V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 
OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ  

 

 

Město Proseč, IČO 00270741, nám. Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, zastoupené 

starostou Ing. Janem Macháčkem, 

(dále jen „žadatel“) dne 1.4.2021 podalo žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby –  

 

„Obytný soubor „Vyhlídka“ – Proseč“ 

„Technická infrastruktura“ 

 

SO 401 Veřejné osvětlení  

na pozemcích parcela číslo 2643 (ostatní plocha), 1578/2 (trvalý travní porost), 1579/1 (trvalý 

travní porost), 1583/1 (trvalý travní porost), 1586 (trvalý travní porost), 1579/27 (trvalý travní 

porost), 1585/2 (trvalý travní porost), 1600/1 (trvalý travní porost), 2648/1 (ostatní plocha), 

1600/9 (orná půda) v k.ú. Záboří u Proseče 

 

SO 402 Kabelové rozvody NN  

Proseč, lokalita „VYHLÍDKA“ 39xRD-knn 

na pozemcích parcela číslo  47/7 (trvalý travní porost), 47/8 (ostatní plocha), 1588/2 (ostatní 

plocha), 2643 (ostatní plocha), 95/72 (ostatní plocha), 95/70 (zahrada), 95/21 (zahrada), 

95/106 (zahrada), 95/64 (ostatní plocha), 95/78 (ostatní plocha), 95/63 (zahrada), 95/48 

(zahrada), 9/2 (zahrada), 9/1 (zahrada), 7/2 (ostatní plocha), 6 (zahrada), st.p.č. 443 (zastavěná 

plocha a nádvoří), 331 (zastavěná plocha a nádvoří), 400 (zastavěná plocha a nádvoří), 389 

(zastavěná plocha a nádvoří), 390 (zastavěná plocha a nádvoří), 391 (zastavěná plocha 

a nádvoří), 433 (zastavěná plocha a nádvoří), 85 (zastavěná plocha a nádvoří), 86 (zastavěná 

plocha a nádvoří), 89 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1559/2 (ostatní plocha), 1562/8 

(ovocný sad), 1579/27 (trvalý travní porost), 1579/1 (trvalý travní porost), 1578/2 (trvalý 

travní porost), 1578/1 (trvalý travní porost), 1 (trvalý travní porost), 95/66 (ostatní plocha), 
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1579/16 (trvalý travní porost), 1586 (trvalý travní porost), 1583/1 (trvalý travní porost), 

1585/2 (trvalý travní porost), 2648/1 (ostatní plocha), 1600/1 (trvalý travní porost), 1600/9 

(orná půda) v k.ú. Záboří u Proseče a p.p.č. 1077/2 (ostatní plocha), 1060/3 (orná půda) v k.ú. 

Proseč u Skutče 

 

SO 403 Místní kabelové rozvody PVSEK  

na pozemcích parcela číslo 1579/8 (orná půda), 1579/27 (trvalý travní porost), 1578/2 (trvalý 

travní porost), 1586 (trvalý travní porost), 1579/1 (trvalý travní porost), 1583/1 (trvalý travní 

porost), 1585/2 (trvalý travní porost), 2648/1 (ostatní plocha), 1600/1 (trvalý travní porost) 

v k.ú. Záboří u Proseče 

 

SO 501 STL plynovod a přípojky 

na pozemcích parcela číslo 2643 (ostatní plocha), p.p.č. 1579/27 (trvalý travní porost), 1579/1 

(trvalý travní porost), 1578/2 (trvalý travní porost), 1583/1 (trvalý travní porost), 1586 (trvalý 

travní porost), 1585/2 (trvalý travní porost), 1587 (trvalý travní porost), 1579/15 (ostatní 

plocha), 1579/25 (ostatní plocha), 1588/2 (ostatní plocha), 2648/1 (ostatní plocha), 1600/1 

(trvalý travní porost) v k.ú. Záboří u Proseče 

 

SO 801 Sadové úpravy 

na  pozemcích parcela číslo 1579/27 (trvalý travní porost), 1579/1 (trvalý travní porost), 1 

(trvalý travní porost), 95/66 (ostatní plocha), 1579/8 (orná půda), 1586 (trvalý travní porost), 

1578/2 (trvalý travní porost), 1585/2 (trvalý travní porost), 2648/1 (ostatní plocha), 1579/15 

(ostatní plocha), 1585/1 (trvalý travní porost), 1584/1 (trvalý travní porost), 1583/1 (trvalý 

travní porost), 1600/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Záboří u Proseče a p.p.č. 1077/2 (ostatní 

plocha), 2023 (ostatní plocha) v k.ú. Proseč u Skutče 

 

SO 901 Přípojkové pilíře 

na pozemcích parcela číslo 1579/27 (trvalý travní porost), 1579/1 (trvalý travní porost), 1586 

(trvalý travní porost), 1578/2 (trvalý travní porost), 1585/2 (trvalý travní porost), 1583/1 

(trvalý travní porost), 1600/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Záboří u Proseče  

(dále jen stavba) 

 

 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

 

Popis stavby: 

SO 401 Veřejné osvětlení 

Venkovní osvětlení bude provedené kabely AYKY 4 B x 16 mm2, rozděleno do větvě č. 1 a 2. 

Větev č. 1 (AYKY 4 B x 16 mm2) je připojena na stávající osvětlovací stožár č. Z - 116, větev 

č. 2 (AYKY 4 Bx 16mm2) je připojena na stávající osvětlovací stožár č. KO - 76. 

Typy svítidel a typy osvětlovacích stožárů jsou navrženy podle zatřídění jednotlivých typů 

komunikací. Osvětlovací stožáry bezpaticové třístupňové, žárově zinkované. Osvětlovací 

stožáry budou osazeny min 0,5 m od okraje vozovky. Celkový počet osvětlovacích stožárů 

a svítidel je 32 ks. 
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Vodivé části konstrukcí (stožáry) budou vzájemně spojeny ocelovým pozinkovaným páskem 

FeZn 30 x 4 mm, uloženým mezi stožáry, spolu s napájecím kabelem AYKY 4 Bx 16mm2.  

Osvětlovací stožáry budou osazeny do připravených trubek PVC 300 mm v betonovém 

základě, vzdálenosti osvětlovacích stožárů musí být minimálně 50 cm od komunikace. Zemní 

základ k osvětlovacímu stožáru. 

Při přechodu komunikací ( překopem — protlakem ) bude kabel uložen v kabelových 

chráničkách typu KOPOFLEX KF 09 063, D = 63 mm. 

Křižování a souběh s ostatním zařízením bude respektovat minimální vzdálenost dle ČSN 73 

60 05. Nad kabelem bude ve výší 30 cm uložena výstražná červená folie. 

 

SO 402 Kabelové rozvody NN  

Proseč, lokalita „VYHLÍDKA“ 39xRD-knn 

Z nn rozvaděče trafostanice CR_0783 budou vyvedeny nové kabely 1-AYKY-

J3x240+120mm2, které zasíťují novou lokalitu 39 RD. Dále bude provedeno propojení do 

stávajícího pilíře SR302 u č.p.195, který bude vyměněn za nový SR602/NKW2. 

V ulici Na Ohradě bude provedena výměna betonového sloupu u č.p. 50 a demontáž vrchního 

vedení nn k č.p.180, kde bude provedena výměna betonového sloupu pro provizorní zakotvení 

rohového sloupu na křižovatce ulic Na Ohradě a Na Ručičce (toto vedení bude demontováno 

v rámci jiné stavby). V trase demontovaného vedení bude uloženo nové kabelové vedení a 

stávající odběry budou přepojeny na toto vedení. 

Kabel nn bude uložen dle ČSN 332000-5-52 ed.2 a ČSN 736005 ve výkopu se zakrytím 

výstražnou folií červené barvy umístěnou 20 cm nad kabelem. Hloubka výkopu bude 1 m. 

Přechod kabelu přes vjezdy bude řešen uložením kabelu do ochranné trubky do hloubky 1 m. 

Při křižování podzemních vedení a zařízení bude kabel 1kV uložen v plastových trubkách, 

které musí přesahovat křižovaná vedení o 1 m na každou stranu od místa křížení. 

Při křižování plynovodního potrubí bude kabel uložen do plastového žlabu, který bude 

zapískován. 

Bude-li souvislá mechanická ochrana provedená z trubek delší než 100 m, bude tato trubka po 

cca 50 m přerušena oknem délky 3m, kde budou kabely uloženy do ochranného žlabu. 

Budou použity kabelové skříně od výrobce DCK Holoubkov Bohemia, a.s. Skříně budou 

umístěny dle polohopisného výkresu ve výšce 0,6m nad terénem.  

 

SO 403 Místní kabelové rozvody PVSEK 

Účelem stavby vybudování nové místní sítě (PVSEK) v nové zástavbě rodinných a bytových 

domů. 

Nově navržené místní kabelové rozvody PVSEK jsou vedeny od místa případného napojení 

z rozvaděče (Cetin a.s.) mezi řadovými RD v ulici Na Ručičce. 

Další místo napojení je vpravo na ulici Pasecká pod posledním dvojdomkem. 

V nové zástavbě je trasa volena v zeleném pásu převážně v souběhu s kabelem veřejného 

osvětlení (ve společné rýze) nebo samostatně. 
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SO 501 STL plynovod a přípojky 

Projektová dokumentace řeší výstavbu STL plynovodu pro lokalitu s budoucí výstavbou 39 

rodinných domů a 3 bytových domů o celkem 22 b.j. 

Lokalita Z3 je rozdělena na západní a východní část stávající silnici II/357 v majetku 

Pardubického kraje. Na severu je ohraničena stávající výstavbou. 

Lokalita Z3 je rozdělena pro výstavbu rodinných domů a pozemek veřejného prostranství, 

v němž budou situovány sítě, veřejné technické infrastruktury a stavba pro dopravu.  

Napojení na stávající plynovod bude provedeno v ul. Na Ručičce, p.p.č. 1588/2. Rodinné 

domy č. 19 až 23 budou napojeny ze stávajícího plynovodu v ulici Na Ohradě. 

Nově je navrženo potrubí PE100-RC ø 63x5,8 mm SDR11 v návinu pro hlavní větve. Jedná 

se o potrubí se zvýšenou odolností vůči šíření trhlin i bodovému zatížení. V případě potřeby 

bude plynovod spojován elektro tvarovkami.  

STL přípojky budou provedeny z potrubí PE100-RC ø 32x3 mm SDR11 podle ČSN 64 3041. 

Svislá část přípojky v plynoměrném pilíři bude provedena z opláštěného PE100-RC ø 32x3 

mm. Přípojka bude položena ve sklonu terénu a v celé délce bude spojována elektro 

tvarovkami. Vedena bude 0,9 m (dno) pod kótou upraveného terénu. 

Přípojka PE100 ø 32x3.0 mm bude napojena na nový páteřní plynovod přes navařovací 

přípojkový T-kus ∅63/32 mm, napojení zrealizuje montážní firma až po vybudování 

plynoměrného pilíře. 

Před započetím montáže přípojek plynovodu musí být dokončeny plynoměrné pilíře. 

Na hranici pozemku bude zbudován plynoměrný pilíř, ve kterém bude osazen hlavní uzávěr 

plynu – kulový kohout DN 25 PN 4 s atestem pro zemní plyn.  

Nový plynoměrný pilíř musí být odsouhlasen provozovatelem plynovodu. Pro rodinné domy 

musí být dodržen min. vnitřní rozměr 0,5 x 0,5 x 0,35 m a parapet 0,8 m nad terénem. Pro 

bytové domy musí být dodržen min. vnitřní rozměr 0,7 x 0,7 x 0,5 m a parapet 0,8 m nad 

terénem. Plynoměrný pilíř musí být vybaven instalačním rámem. Vzorový plynoměrný pilíř je 

uveden na výkrese D.2.b.- P6 a P7. Výklenek v pilířku bude opatřen nehořlavými dvířky, 

která budou uzamykatelná na trnový klíč. Dvířka budou opatřena v dolní a horní části 

větracími otvory. Na dvířkách bude nápis (samolepka) HUP a Zákaz manipulace s ohněm do 

vzdálenosti 1,5 m. 

Pro části plynovodu při křížení s novými komunikacemi je navrženo vést je v ochranné trubce 

PE ø 90 mm. Přípojky plynovodu, které kříží nové komunikace, budou vedeny v celé délce 

v ochranné trubce PE ø 50 mm. Protlak pod ulicí Pasecká bude provedeno ocelovou 

ochrannou trubkou DN 80. Umístění ochranných trubek je zakresleno ve výkresu Situace. 

Délky potrubí: 

Plastové potrubí PE100-RC Ø63x5,8 mm, návin 100 m 843 m 

Plastové potrubí PE100-RC Ø32x3 mm, návin 100 m 251 m 

Plastové potrubí PE100-RC Ø32x3 mm, opláštěné 84 m 

Plastové potrubí PE100 Ø63x5,8 mm, provizorní obtok 5 m 

Plastové potrubí PE Ø90 mm ochranná trubka 16 m 

Plastové potrubí PE Ø50 mm ochranná trubka 205 m 

Ocelové potrubí DN 80 mm – protlak  12 m 

Plynoměrný pilíř pro RD, komplet vybavený (dodávka komunikace) 39 kmpl 

Plynoměrný pilíř pro BD, komplet vybavený (dodávka plynovodu) 5 kmpl 
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SO 801 Sadové úpravy 

V prostoru stavby komunikací a inženýrských sítí bude provedeno odstranění kolizních 

stromů a keřů. Podél sil. II/357 bude odstraněno 6 ks jabloní, náhradou jich bude 6 vysazeno. 

V prostoru parku budou odstraněny 4 stromy (vrba, topol) a 4 keře. 

V prostoru obratiště západní části budou odstraněny 3 mladé stromy z výsadby nového 

stromořadí, je možnost jejich přesazení. Výsadba bude doplněna keři. 

Celkem se tedy předpokládá odstranění 10 stromů průměru do 25 cm, a 3 stromů do průměru 

15 cm. Počet odstraněných keřů bude 4 ks. 

Celkový počet nově navržených stromů bude 27 ks, keřů 38 ks. 

 

SO 901 Přípojkové pilíře 

Přípojkové pilíře budou sloužit pro elektrifikaci objektů (umístění pojistkových skříní, 

elektroměrových rozvaděčů), umístění hlavního uzávěru plynu a plynoměru, případně 

rozvodných skříní telefonu. 

Je navržen základní typ pilíře PE3-a, který slouží pro elektrické a plynovodní připojení 

objektů 1 parcely - celkem 33 ks a typ pilíře PE3-b, který slouží pro elektrické a plynovodní 

připojení objektů 1 parcely - celkem 6 ks. Oba typy se skládají ze 3 modulů, obsahují 

přípojkovou skříň s regulátorem plynu STL/NTL a plynoměr, skříň elektroměrovou a skříň 

pojistkovou (typ PE3-a) nebo skříň rozpojovací (typ PE3-b). 
 
 
 

Městský úřad v Proseči, hospodářsko-správní odbor /dále jen HSO/, stavební úřad, 

jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu /dále jen stavební zákon/, v platném znění, a místně příslušný 

podle § 11 odst. 1 písm. b) zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen 

„správní řád“), oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení 

známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům,  a jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře 

známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští 

stavební úřad od ústního jednání a stanovuje lhůtu pro uplatnění námitek a závazných 

stanovisek nejpozději do 

21. června 2021. 
 

 Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě 

důkazy, uplatnit ve lhůtě shora uvedené, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení 

mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u stavebního úřadu MěÚ Proseč (úřední dny pondělí 

8.00 – 17.00 hod. a středa 8.00 – 16.00 hod., v ostatní dny po předchozí domluvě). 

Stavební úřad oznamuje, že shromáždil podklady pro 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. 

 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny ve lhůtě 

pro uplatnění námitek, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám 

k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se 

nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního 
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zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

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. 

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, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn 

při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při 

zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání 

správního rozhodnutí nebo opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do výše 

50 tisíc korun tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů 

podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo 

osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu. 

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

moc. 

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz 

totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je 

uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo 

území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující 

správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného 

držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci 

může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.  

 

    

                                                                  Bc. Pavel     R a b a 

           vedoucí HS odboru  

 

 

 

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona – doručení jednotlivě  

Město Proseč, IČO 00270741, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč  
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Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – doručení jednotlivě 

(ISDS+dodejky): 

Město Proseč, IČO 00270741, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

Jana Brunclíková, Kočí 147, 538 61 Kočí 

Kristýna Doubravská, Na Ručičce 162, Záboří, 539 44 Proseč 

Luboš Doubravský, Na Ručičce 162, Záboří, 539 44 Proseč 

Miroslava Tlustá, Na Ručičce 162, Záboří, 539 44 Proseč 

Miloslav Novotný, Na Ohradě 50, Paseky, 539 44 Proseč 

Petra Matlasová, Na Ohradě 50, Paseky, 539 44 Proseč 

Lukáš Klíma, Českobratrská 120, 539 44 Proseč 

Olga Klímová, Českobratrská 120, 539 44 Proseč 

Ing. Jakub Fafílek, Paseky 13, 539 44 Proseč 

Mgr. Barbora Fafílková, Paseky 13, 539 44 Proseč 

Tomáš Halouska, Na Ohradě 59, Záboří, 539 44 Proseč 

Jakub Schejbal, Na Ohradě 13, Záboří, 539 44 Proseč 

Stanislav Nežádal, Na Ohradě 175, Záboří, 539 44 Proseč 

Jiří Hromádka, Na Ohradě 122, Záboří, 539 44 Proseč 

Marie Opletalová, Na Ohradě 142, Záboří, 539 44 Proseč 

Roman Opletal, Hluboká 37, Záboří, 539 73 Hluboká 

Josef Kvapil, Na Sklárně 30, Záboří, 539 44 Proseč 

Hana Kusá, Na Ohradě 148, Záboří, 539 44 Proseč 

Petr Kusý, nar. 1973, Na Ohradě 148, Záboří, 539 44 Proseč 

Petr Kusý, nar. 1992, Na Ohradě 148, Záboří, 539 44 Proseč 

Pavel Mošner, Na Sklárně 103, Záboří, 539 44 Proseč 

Jana Sodomková, Na Sklárně 103, Záboří, 539 44 Proseč 

Miloslav Sodomka, Fűgnerova 1248, 539 01 Hlinsko 

Jitka Baťová, Na Ohradě 180, Záboří, 539 44 Proseč 

Michal Medek, Pomezí 17, 569 71 Pomezí 

Věra Stodolová Šoupalová, Na Ručičce 182, Záboří, 539 44 Proseč 

 

 

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – doručení veřejnou vyhláškou: 

Podle § 87 odst. 3 stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb 

evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru: 

 

Katastrální území Proseč u Skutče: 

p.p.č. 1062, 1063, 1060/17, 1058, 1065, 1069, 1073, 1074; 

 

Katastrální území Záboří u Proseče: 

p.p.č. 1600/15, 1600/16, 1600/17, 1600/18, 1600/19, 2648/11, 1579/2, 1579/19, 1579/3, 

1579/4, 1579/22, 1579/6, 1579/7, 1579/26, 1576, 1578/5, 1578/3, 95/73, 47/3, 1562/6, 1562/1 

a st.p.č. 415, 422, 471, 455; 

 

Katastrální území Paseky u Proseče: 

p.p.č. 1562/8, 1559/3 a st.p.č. 90; 

 

GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IDDS: jnnyjs6 

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, 

IDDS: v95uqfy 
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CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, Praha 3, Olšanská 2681/6, 

130 00 Praha 3, IDDS: qa7425t 

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČ 27484211, Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, 

IDDS: 3b9gxrh 

Město Proseč, IČO 00270741, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč  

 

Dotčené orgány (ISDS+osobní předání): 

MěÚ Chrudim - odbor územního plánu a regionálního rozvoje 

- odbor ŽP 

- odbor dopravy 

- odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Územní odbor 

Chrudim, Dopravní inspektorát 

MěÚ Proseč, silniční správní úřad 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce stavebního úřadu, jakož i 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

 

Vyvěšeno dne:        ………………..    Sejmuto dne:   ………………… 

 

 

 

 

 

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