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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení
o zahájení stavebního řízení
Dne 26. června 2018 stavebník Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56 Praha 4 – Nusle
(IČ 659 933 90), zastoupený ředitelem Správy Pardubice se sídlem Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice,
kterého na základě plné moci zastupuje společnost SATRA, spol. s r. o. (IČO 18584209) se sídlem Sokolská
32, 120 00 Praha 2, podal, v souladu s ustanovením § 109 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu v platném znění (dále též „stavební zákon“), u zdejšího odboru dopravy a silničního
hospodářství, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
„Dálnice D35 Časy – Ostrov (R35 Časy – Ostrov)“,
zahrnující níže uvedené doprovodné stavební objekty zajišťující dopravní napojení D35 na silnici I/17:
SO 011 Příprava území (část, pro SO 102 a SO 103)
SO 102 Napojení silnice I/17
SO 103 Provizorní napojení na silnici I/17
SO 171.4 Dopravní značení SO 102
SO 171.1 Dopravní značení SO 103.
Předmětem žádosti o vydání stavebního povolení jsou navazující stavební objekty na stavbu „Dálnice D35
Časy – Ostrov (R35 Časy – Ostrov)“. Jedná se o doprovodné stavební objekty na území Pardubického kraje
v k. ú. Městec, Ostrov a Stradouň připojené na silnici I/17 u obce Ostrov (okres Chrudim) s tím, že vlastní
stavbu „Dálnice D35 Časy – Ostrov (R35 Časy – Ostrov)“ povoluje Ministerstvo dopravy ČR v samostatném
správním řízení.
Toto správní řízení se týká stavebních objektů, k jejichž povolení je ve věcné i územní příslušnosti Krajského
úřadu Pardubického kraje jako speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy podle § 40, odst. 3,
písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
pozemních komunikacích“). Ostatní stavební objekty, které nejsou součástí silnice I. třídy, povolují příslušné
stavební úřady v samostatném správním řízení.
Na stavbu byla vypracována projektová dokumentace ve stupni DSP (č. zak. 12-LI33-034) sdružením
„VASA“, zahrnující společnost Valbek, spol. s r.o. se sídlem Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec a společnost
Satra, spol. s r.o., se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2. Hlavní inženýr projektu: autorizovaný inženýr pro
dopravní stavby Ing. Tomáš Kliment.
Stručný popis stavebních objektů a jejich umístění v území:
SO 011 Příprava území (část, pro SO 102 a SO 103):
Tento stavební objekt zahrnuje práce, které souvisí s přípravou území pro SO 102 a SO 103. Jedná se o
sejmutí humózních vrstev z manipulačních pruhů podél silničního tělesa dle pedologického průzkumu.
Sejmuté humózní vrstvy budou uloženy na mezideponii. Čísla pozemků, na nichž bude provedena příprava
území, viz SO 102 a SO 103.
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SO 102 Napojení silnice I/17:
Stavební objekt SO 102 řeší napojení dálniční křižovatky MÚK Ostrov na stávající silnici I/17 v úseku mezi
obcí Městec a Ostrov. Napojení na silnici I/17 je řešeno okružní křižovatkou průměru 40 m. Komunikace je
navržena v kategorii S 9,5/70. V rámci stavby bude provedeno rozšíření komunikace v místě napojení
budoucího areálu SSÚRS Městec a dálniční policie (DO PČR Městec). Celková délka trasy SO 102 je 705,5
m. Odvodnění tohoto silničního přivaděče je řešeno na terén a do příkopů. V km 1,245 je pod trasou navržen
trubní propust DN 800 v dl. 20 m. Na vtoku propustu bude osazena vtoková jímka, na výtoku bude provedeno
šikmé čelo s odlážděním. Na plochách svahů silničního tělesa bude rozprostřena ornice s hydroosevem a
provedena výsadba alejových stromů a listnatých keřů.
Dotčené pozemky:
Trvale:
p.p.č. 546/1, 546/6, 548/28, 546/29, 546/30, 546/31, 574/10, 574/11, 574/12, 574/13, 574/14,
574/15, 574/16, 574/17, 574/18, 574/19, 574/20, 574/21, 574/22, 574/23, 574/24, 574/25, 574/26,
574/27, 574/28, 574/29, 574/30, 574/31, 574/32, 574/33, 574/34, 574/35, 574/36,
vše v k.ú. Městec.
Dočasně: Nejsou žádné dočasné zábory, stavba bude prováděna z tělesa nové komunikace; bez souhlasu
vlastníka sousedního pozemku nebude vstupováno na pozemky, k nimž nezíská stavebník vlastnické či jiné
právo.
SO 103 Provizorní napojení na silnici I/17
Trasa navržené provizorní komunikace SO 103 se na silnici I/17 připojuje mezi obcemi Ostrov a
Stradouň. Tato komunikace bude sloužit pro dočasné napojení hlavní trasy D35 na stávající silnici I/17, které
bude v provozu pouze po dobu výstavby navazujícího úseku D35 Ostrov – Vysoké Mýto. Po uvedení tohoto
úseku do provozu bude celá trasa SO 103 vybourána a plocha zrekultivována. Komunikace je navržena
v kategorii S 9,5/70 a v rámci tohoto stavebního objektu bude provedeno napojení na stávající silnici I/17
pomocí stykové křižovatky tvaru „T“. Celková délka úprav je 852 + 196 = 1048 m. Odvodnění tohoto
komunikace je řešeno na terén a do příkopů. V km 0,140 je pod trasou komunikace SO 103 navržen trubní
propust DN 1000 v dl. 27 m. Na vtoku propustu bude provedeno šikmé čelo s odlážděním. Na plochách
svahů silničního tělesa bude rozprostřena ornice s hydroosevem. Z důvodu dočasnosti tohoto stavebního
objetu nebude provedena výsadba stromů a keřů.
Dotčené pozemky :
Trvale:
p.p.č. 514/81, 514/82, k.ú. Ostrov.
Dočasně:
a) Dočasný zábor nad 1 rok: p.p.č. 114/1, 114/6, 116, 123/2, 124/1, 125/1, 410/1, 410/3, 410/5, 410/6
k.ú. Ostrov,
p.p.č. 410/7, 440/24, 718/1, 718/9, 718/10, k.ú. Stradouň.
b) Dočasný zábor do 1 roku: p.p.č. 114/1, 114/6, 116, 123/2, 124/4, 125/1, v k.ú. Ostrov,
p.p.č. 440/24 v k.ú. Stradouň.
SO 171.4 Dopravní značení SO 102
Předmětem toho stavebního objektu je definitivní dopravní svislé i vodorovné dopravní značení pro silniční
přivaděč SO 102 situovaný mezi obcemi Městec a Ostrov.
SO 171.1 Dopravní značení SO 103
Předmětem toho stavebního objektu je dopravní svislé i vodorovné dopravní značení pro dočasný silniční
přivaděč SO 103 situovaný mezi obcemi Ostrov a Stradouň.
Stavba bude realizována na výše uvedených pozemcích, které jsou ve vlastnictví stavebníka nebo na částech
pozemků, ke kterým stavebník získal právo založené smlouvou, popř. na pozemcích, které budou
vyvlastněny podle zákona č. 184/2006 Sb. (zákon o vyvlastnění), v platném znění, na základě ustanovení §
184a odst. 3 stavebního zákona. Paragraf 184a odst. 3 stavebního zákona uvádí, že „souhlas (vlastníka
stavby nebo pozemku) se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro
požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem“. Souhlas vlastníka se
nedokládá, jde-li o veřejně prospěšné stavby. Co jsou veřejně prospěšné stavby, je uvedeno v § 17 odst. 1
zákona o pozemních komunikacích. Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o veřejně prospěšnou
stavbu, bude stavební povolení vydáno s tím, že stavebník musí pozemky, k nimž nezískal právo, vyvlastnit.
K vlastní realizaci stavebního záměru musí mít stavebník potřebná práva ke konkrétnímu pozemku či stavbě.
Pozemky, ke kterým stavebník nezíská vlastnické či jiné právo, nebudou stavbou dotčeny.
K záboru jiných pozemků než výše uvedených v rámci stavby povolované v tomto správním řízení a pro výše
uvedenou část stavby nedojde. Stavebník nesmí zahájit stavbu (vstoupit na nevypořádaný pozemek), dokud
nebude mít k tomuto konkrétnímu pozemku potřebná práva (souhlas, smlouvu, rozhodnutí o vyvlastnění).
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Před zahájením prací bude vytyčen obvod staveniště a provedeno jeho vyznačení a zajištění proti
jeho nepřekročení.
Zařízení staveniště bude na pozemku stavebníka, popř. na pozemcích, k nimž získá stavebník
souhlas jejich vlastníků a dotčených orgánů.
Po kolaudaci stavebního objektu SO 102 bude (na základě zaměření silničního tělesa a zhotovení
oddělovacího geometrického plánu skutečného provedení stavby) stavebníkem provedeno majetkové
vypořádání pozemků a zavkladování změn do KN u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj.
Stavba se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí a v ochranném pásmu silnice I. třídy č. 17.
Jiná ochranná pásma nebudou dotčena.
V prostoru staveniště nebo v jeho těsné blízkosti se dle vyjádření správců sítí nacházejí inženýrské
sítě ve vlastnictví či správě společností:
Sdělovací vedení ve správě CETIN a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00
Vodovod – Městys Chroustovice
Plynovod STL ve správě GaSNet s.r.o., GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Jiné inženýrské sítě nebo zařízení se v prostoru předmětné stavby či v její blízkosti nenacházejí.
Tyto inženýrské sítě budou před zahájením stavby vytyčeny, ochráněny a dle potřeby přeloženy
(podle schválené projektové dokumentace) na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Přeložky
těchto sítí nejsou předmětem tohoto stavebního řízení.
Rozhodnutí o umístění stavby byla vydána Městským úřadem Holice a Městským úřadem Chrast a
jejich platnost byla prodloužena rozhodnutím Městského úřadu Holice pod čj. MUHO/14765/2015 z 06. 08.
2015 a čj. MUHO/14261/2015 ze dne 29. 07. 2015.
Ke stavbě byl získán souhlas příslušného stavebního úřadu (čj. MUHO/03283/2015 z 17. 02. 2015 a
čj. MUHO/06836/2016 z 11. 04. 2016) dle § 15, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů („stavební zákon“) jako průkaz, že stavba je v souladu s výše
uvedeným územním rozhodnutím. Ke stavbě byla rovněž získána závazná stanoviska dotčených orgánů.
Realizace výše uvedených stavebních objektů je plánována na roky 2018 - 2025.
Dnem podání žádosti o stavební povolení bylo zahájeno stavební řízení.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje v Pardubicích jako speciální
stavební úřad dle § 15 písm. 1 c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dle § 16, odst. 1 a § 40, odst. 3d) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s § 112 stavebního zákona a §
47 a 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“), všem účastníkům řízení
a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští se ve smyslu
ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání.
Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona.
Podle § 109 stavebního zákona účastníkem stavebního řízení je a) stavebník, b) vlastník stavby, na níž má
být provedena změna, není-li stavebníkem, c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li
stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, d) vlastník
stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě
právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena, e)
vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby
přímo dotčeno, f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto
právo prováděním stavby přímo dotčeno. Stavební úřad usoudil, že níže vyjmenovaní účastníci mohou být
dotčeni na svých právech.
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky nejpozději do 10 dnů od obdržení tohoto oznámení. Ve
stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány a správci. K později uplatněným závazným
stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto. Pokud dotčený orgán, jehož stanovisko bylo
k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení získáno před zahájením stavebního řízení, nesdělí ve
stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že se stavbou souhlasí. K námitkám, které byly nebo
mohly být uplatněny při územním řízení se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Ve smyslu ustanovení § 114 stavebního zákona může účastník řízení 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. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního
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právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník
řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody
podání námitek; k námitkám, jež překračují rozsah uvedený v první a druhé větě tohoto odstavce, se
nepřihlíží.
Námitky ve věci realizace stavby na pozemcích, ke kterým stavebník dosud nezískal právo, a které budou
řešeny ve vyvlastňovacím řízení podle zákona č. 184/2006 Sb. (zákon o vyvlastnění), v platném znění, na
základě ustanovení § 17 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích (veřejně prospěšná stavba), nelze
v tomto řízení uplatnit, jsou věcí samostatného řízení o vyvlastnění. Pouze v řízení o vyvlastnění může
vlastník pozemku uplatnit námitky.
Speciální stavební úřad současně se zahájením stavebního řízení prohlašuje podle § 36 odst. 1 správního
řádu, že účastníci řízení výše uvedené stavby (stavebních objektů) mohou podle ustanovení § 36, odst. 1
správního řádu navrhovat důkazy a činit jiné návrhy až do vydání rozhodnutí.
Zároveň účastníci řízení mají možnost vyjádřit se podle ustanovení § 36 odst. 3 k podkladům rozhodnutí před
jeho vydáním ve lhůtě do 5 dnů od uplynutí výše stanovené lhůty k podání námitek. Tato lhůta neslouží
k podání námitek a připomínek.
Po uplynutí lhůty k vyjádření k podkladům rozhodnutí speciální stavební úřad rozhodne.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři č. C307 Krajského úřadu Pardubického kraje,
odboru dopravy a silničního hospodářství (v úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hod.) na adrese
Komenského náměstí 120, Pardubice, ve lhůtě shora uvedené. Nechá-li se některý z účastníků řízení
zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.
INFORMACE
podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů
Jelikož se jedná o záměr posouzený podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPVŽP“), je předmětné stavební řízení podle ustanovení § 3 písm. g)
ZPVŽP navazujícím řízením a Krajský úřad Pardubického kraje odbor dopravy a silničního hospodářství jako
speciální stavební úřad ve věcech silnice spolu s oznámením o zahájení řízení uvádí následující informace
podle ustanovení § 9b ZPVŽP:
- jedná se o záměr posouzený podle ZPVŽP
- do příslušné dokumentace pro navazující řízení lze nahlédnout na Krajském úřadě Pardubického kraje,
odbor dopravy a silničního hospodářství (v úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hod.) na adrese
Komenského náměstí 120, Pardubice, po předchozí telefonické dohodě (tel. 466026172)
- předmětem rozhodnutí, které má být vydáno, je stavební povolení pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní
infrastruktury „Dálnice D35 Časy - Ostrov“ v rozsahu stavebního objektu SO 011 Příprava území – část,
SO 102 Napojení silnice I/17, SO 103 Provizorní napojení na silnici I/17, SO 174.4 Dopravní značení SO 102,
SO 171.1 Dopravní značení SO 103
- povaha rozhodnutí je konstitutivní, neboť zakládá (konstituuje) hmotná subjektivní práva a/nebo ukládá
hmotné právní povinnosti, které tu předtím nebyly
- s dokumenty pořízenými v průběhu posuzování, které byly zveřejněny podle § 16 ZPVŽP, se lze seznámit
na Ministerstvu životního prostředí. V elektronické podobě jsou zveřejněné na následujícím odkazu:
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP004X, a to včetně závazného stanoviska k vlivům prioritního
dopravního záměru na životní prostředí vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 10. 2. 2017 pod č. j.
9937/ENV/17
- veřejnost uvedená v § 3 písm. h) ZPVŽP může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru.
Připomínky lze uplatnit nejpozději do data uvedeném v tomto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.
- účastníkem navazujícího řízení se stává též dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 ZPVŽP, a to
pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů
ode dne zveřejnění této veřejné vyhlášky; v podání písemného oznámení doloží splnění podmínek dle § 3
písm. i) bod 2 ZPVŽP
- rozklad proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3
písm. i) bodě 2 ZPVŽP, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni
Ing. Ladislav Umbraun
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Mojmír Myšák
vedoucí oddělení silničního hospodářství
a dopravní obslužnosti

otisk úředního razítka

Doručí se (viz další strana):
(č.j. KrÚ 49981/2018-Li)
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Doručí se:
Účastníci řízení:
- stavebník podle § 109, písm. a) stavebního zákona (doporučeně):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00 (IČ 65993390),
zastoupený společností SATRA, spol. s r. o. (IČO 18584209) se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2
- vlastník pozemků, na kterých má být stavba provedena, může-li být jeho vlastnické právo prováděním
stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k tomuto pozemku právo věcného břemene může-li být jeho vlastnické
právo prováděním stavby přímo dotčeno, podle § 109, písm. b), c), d) stavebního zákona (doporučeně):
ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Myšková Ivana, Ing., Feřtekova 556/3, Praha – Bohnice, 181 00
Novák Petr, Ing., Famfulíkova 1143/13, Praha – Kobylisy, 182 00
Nováková Jana, Evropská 1691/35, Praha - Dejvice, 160 00
Jiráský František, Dvořisko 39, Choceň – Dvořisko, 565 01
Petrovská Marie, Olbrachtova 730, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
Rusnáková Květa, čp. 206, 542 04 Bernartice
Růžička Petr, Farmářská 276, 533 75 Dolní Ředice
Hašek Miloslav, Stradouň 10, Stradouň, 538 63
Haškovcová Olga, Ing. Čp. 102, 413 01 Dušníky
Hellerová Soňa, Strážný vrch 1496/24, Rumburk 1, 40/8 01 Rumburk
Mareš Ivo, Kubínova 440/1, Pokratice, 412 01 Litoměřice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Městys Chroustovice, náměstí J. Haška 93, Chroustovice, 538 63
- vlastník sousedního pozemku a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo
odpovídající věcnému břemenu, může-li být jeho vlastnické právo nebo právo k věcnému břemenu
prováděním stavby přímo dotčeno podle § 109, písm. e) a f) stavebního zákona - doručení veřejnou
vyhláškou (ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 a ustanovení § 109, odst. 7 stavebního zákona):
SO 102: p.p.č. 254/10, 254/12, 275/2, 276/2, 276/4, 284, 308/3, 308/4, 314/3, 314/4, 325/3, 325/4, 332/1,
332/4, 333/3, 333/4, 339/2, 339/4, 341/3, 341/4, 347/3, 347/4, 348/3, 348/4, 351/2, 351/4, 354/1, 354/2,
354/5, 354/6, 355, 360/1, 360/20, 360/22, 360/24, 360/25, 360/26, 260/27, 360/29, 360/30, 360/31, 360/34,
360/41, 360/42, 236/43, 360/44, 360/45, 360/46, 364/4, vše v k.ú. Městec,
SO 103: p.p.č. 123/1, 123/2, 123/3, 410/8 k.ú. Ostrov, p.p.č. 440/7, 440/24 k.ú. Stradouň.
Dotčené orgány (doporučeně):
Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 1442/65,
Praha 10, PSČ 100 10 (čj 32365/ENV/15)
MěÚ Holice, odbor ŽP a stavební úřad, Holubova 1, 534 14 Holice
MěÚ Chrast, odbor výstavby a ŽP – stavební úřad, Náměstí čp. 1, 538 51 Chrast
Krajská hygienická stanice Pk, Mezi Mosty 1793, 530 02 Pardubice /čj. KHSPA 1927/2015/HOK-Pce)
Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie, Na Spravedlnosti 2516, 530 48
(čj. KRPE-49863-5/ČJ-2016-1700DP)
ČR – MO, odbor ochrany územních zájmů, Sekce ekonomická a majetková MO, Teplého 1899, 530 02
Pardubice (Sp.zn. 2126-58308/2017-8201-OÚZ-PCE)
MěÚ Chrudim – odbor ŽP, Pardubická 67, 537 16 Chrudim (čj. CR 073826/2014 OŽP/Ry)
MěÚ Chrudim – odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, odd. kultury, sportu a památkové péče,
Pardubická 67, 537 16 Chrudim (čj. CR 078786/2014 OŠK/NL)
HZS Pardubického kraje, odd. staveb. prevence, Teplého 1526, 530 02 Pardubice (č.j. HSPA-7-414/2015-Šk)
Krajský úřad Pk, OŽPZ – odd. integrované prevence, zde (čj. KrÚ 63133/2014/OŽPZ/JI)
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice (čj. VČM 28/2015)
Na vědomí:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice, Ing. Romana Šolcová
K vyvěšení na úřední desku:
Krajský úřad Pardubického kraje, z d e
Obecní úřad Ostrov, Ostrov 57, Chroustovice, 538 63
Obecní úřad Stradouň, Stradouň 98, Chroustovice, 538 63
Městys Chroustovice, náměstí J. Haška 93, Chroustovice, 538 63
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Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů veřejnou vyhláškou.
Krajský úřad Pardubického kraje, obecní úřad Ostrov, obecní úřad Stradouň a městys Chroustovice
žádáme o zveřejnění této vyhlášky neprodleně po jejím obdržení po dobu 15 dnů způsobem v místě
obvyklým a umožňujícím dálkový přístup (den obdržení se nepočítá). Zároveň žádáme o následné
navrácení tohoto oznámení po 15 ti dnech s uvedením data vyvěšení a sejmutí na Krajský úřad Pk, odbor
dopravy a SH, Komenského 125, 532 11 Pardubice.

Vyvěšeno dne: ……………………

Sejmuto dne: ………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba Ing. Lipan (tel. 466 026 172)
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