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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Stavební odbor Městského úřadu Chrudim, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v územním řízení posoudil podle
§ 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 24.2.2021 podala
Obec Dvakačovice, IČO 00484466, Dvakačovice č.p. 73, 538 62 Hrochův Týnec,
kterou zastupuje na základě plné moci PEN - projekty energetiky, s.r.o., zastoupen Pavlem
Pilařem, IČO 26011701, Arnošta z Pardubic č.p. 2835, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
"Dvakačovice - rekonstrukce veřejného osvětlení"

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 15 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 23/1 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 27 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 75 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 24
(zahrada), parc. č. 62/1 (ostatní plocha), parc. č. 148/2 (zahrada), parc. č. 150/7 (zahrada), parc. č. 472/5
(ostatní plocha), parc. č. 501/1 (ostatní plocha), parc. č. 501/2 (ostatní plocha), parc. č. 501/3 (ostatní
plocha), parc. č. 501/7 (ostatní plocha), parc. č. 501/8 (ostatní plocha), parc. č. 501/9 (ostatní plocha),
parc. č. 501/10 (ostatní plocha), parc. č. 501/14 (ostatní plocha), parc. č. 502/1 (zahrada), parc. č. 502/8
(ostatní plocha), parc. č. 502/9 (zahrada), parc. č. 502/31 (ostatní plocha), parc. č. 505 (ostatní plocha),
parc. č. 508/1 (ostatní plocha), parc. č. 508/2 (ostatní plocha), parc. č. 510/1 (ostatní plocha), parc. č.
517/1 (ostatní plocha), parc. č. 517/3 (ostatní plocha), parc. č. 517/4 (ostatní plocha), parc. č. 524/1
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(ostatní plocha), parc. č. 525/1 (ostatní plocha), parc. č. 530 (vodní plocha), parc. č. 532/1 (ostatní
plocha), parc. č. 532/2 (ostatní plocha), parc. č. 533/1 (ostatní plocha), parc. č. 534/2 (ostatní plocha),
parc. č. 544 (ostatní plocha), parc. č. 1259 (ostatní plocha) v katastrálním území Dvakačovice.
Druh a účel umisťované stavby:
Jedná se o stavbu kabelového vedení veřejného osvětlení a stožárů v obci Dvakačovice.
Umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení stavby:
Projektované kabelové vedení veřejného osvětlení bude provedeno kabelem 1-CYKY-J 4x10 mm2 a
1-CYKY-J 4x16mm2 a bude vyvedeno na každý stožár veřejného osvětlení, kde bude ukončeno
ve svorkovnici. Ke kabelovému vedení bude v celé délce trasy přiložen zemnící drát FeZn10.
Kabelové vedení veřejného osvětlení bude v celé délce uloženo v ochranné korugované trubce PE63.
Budou osazeny nové stožáry veřejného osvětlení (včetně svítidel) typu K7 a K6, na vytypovaných
stožárech budou osazeny výložníky 1 m, vše dle výkresové dokumentace. Přechody komunikací
ve správě SUS budou provedeny protlaky. Stožáry veřejného osvětlení nebudou zasahovat
do rozhledových polí na křižovatkách a napojení komunikací, budou umístěny mimo pevné části
vozovky. Stožáry veřejného osvětlení umístěné v případných chodnících budou vždy umístěny tak,
aby zůstaly dodrženy nezbytné průchozí prostory dle vyhl. č. 398/2009 Sb.
Stavba je rozdělena na:
SO01 – větev směr Úhřetice
- délka trasy kabelového vedení VO bude cca 468 m s 13 ks nových stožárů VO
SO02 – větev směr Stíčany
- délka trasy kabelového vedení VO bude cca 800 m s 24 ks nových stožárů VO, napojovací bod
nového kabelového rozvodu VO bude na stávajícím sloupu ČEZ č. 20. Na sloup bude osazena skříň
SP100 a bude do ní proveden svod AYKY 4x25mm2 ze stávajícího venkovního rozvodu VO
SO03 – větev směr Moravany
- délka trasy kabelového vedení VO bude cca 225 m s 5 ks nových stožárů VO, napojovací bod
nového kabelového rozvodu VO bude ve stávajícím rozvaděči VO na budově obecního úřadu
SO04 – větev směr centrum
- délka trasy kabelového vedení VO bude cca 919 m s 24 ks nových stožárů VO, napojovací bod
nového kabelového rozvodu VO bude ve stávajícím rozvaděči VO na budově obecního úřadu
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
- pozemky st. p. 23/1, 75, 15, 27, parc. č. 533/1, 502/9, 534/2, 502/1, 508/2, 502/8, 508/1, 150/7, 532/1,
501/1, 524/1, 501/2, 501/14, 501/3, 501/9, 517/1, 510/1, 517/3, 532/2, 544, 517/4, 502/31, 530, 501/7,
148/2, 472/5, 525/1, 24, 505, 501/8, 501/10, 62/1, 1259 v katastrálním území Dvakačovice.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje situační výkres
v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby,
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb,
kterou vypracoval Pavel Pilař autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb ČKAIT –
0701630.
2. Stavebník musí dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména
ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost
k sousedství. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce
a technických zařízení, zejména nařízení vlády České republiky č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu
zdraví osob na staveništi.
3. Stavba bude dokončena nejpozději do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavební práce provádějte tak, abyste v co největší míře zabránili obtěžování okolí hlukem, prachem
apod. Využijte všech dostupných prostředků pro snížení negativních dopadů stavby na okolí.
5. Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních
sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Při provádění zemních prací budou respektovány
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odstupové vzdálenosti od podzemních inženýrských sítí, ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb.
a ČSN 73 6005. V případě, že nebude možno podmínky ČSN dodržet, kritická místa souběhů či
křížení projednejte a odsouhlaste s příslušnými správci sítí. Před záhozem přizvěte ty správce
podzemních inženýrských sítí, které byly v souvislosti s budováním stavby odkryty, ke kontrole, zda
nedošlo k jejich viditelnému poškození. O provedené kontrole musí být sepsán protokol, který je
investor povinen předložit při kontrolní prohlídce stavby.
Při stavbě budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu (§ 2 odst. 2, písm. e) zák. č. 183/2006 Sb.)
stanovené prováděcími předpisy (vyhl. č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby, vyhl.
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, vyhl. č. 23/2008 Sb.,
o technických podmínkách požární ochrany staveb a příslušné technické normy.
Veškeré pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu, popřípadě s majiteli budou
projednány náhrady za prokazatelné škody vzniklé stavbou dle obecných předpisů.
Na staveništi musí být k dispozici dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem.
Pro stavbu budou použity jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané
existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární
bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání,
ochrana proti hluku a úspora energie.
V průběhu provádění zemních prací zajistěte vlastníkům okolních nemovitostí bezpečný přístup
k jejich nemovitostem. Výkopy zajistěte tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví a životů osob
procházejících místem výstavby.
Budou dodrženy podmínky Povodí Labe , státní podnik ze dne 30.6.2020 PLa/2020/025269:
• Křížení kabelového vedení s významným vodním tokem Zmínka bude provedeno v souladu
s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, podzemními komunikacemi a
vedeními.
• Kabel v chráničce bude uložen tak, aby nezasahoval do průtočného profilu vodního toku.
• V záplavovém území bude řádně zhutněn materiál po vrstvách po uložení kabelů VO
Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Chrudim, Odboru životního prostředí,
oddělení ekologie prostředí ze dne 2.7.2020 pod č. j. CR 037951/2020 OŽP/Ml a to:
• Výkopová zemina bude využita k terénním úpravám v rámci stavby, přebytečná zemina bude
předána pouze oprávněné osobě ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů.
• Odpad ze živičných povrchů komunikací bude přednostně předán k recyklaci (např. spol. MSilnice s.r.o., obalovna Topol).
• Dodavatel stavby předá veškeré doklady o likvidaci všech stavebních odpadů stavebníkovi.
Ke kontrolní prohlídce stavby (závěrečné) budou předloženy doklady o předání vzniklých
stavebních odpadů oprávněným osobám v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. na řízenou skládku,
do sběrného dvora, odpadové svozové firmě, apod.). Čestné prohlášení není dostačujícím
dokladem.
Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Chrudim, Odboru životního prostředí,
oddělení vodního hospodářství ze dne 11.1.2021 pod č. j. CR 001751/2021 OŽP/Kr-0739 a to:
• Křížení s vodním tokem bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy
vodních toků s dráhami, podzemními komunikacemi a vedeními.
• V blízkosti koryta vodního toku Zmínka a v záplavovém území vodního toku Novohradka
nebude skladován nebezpečný a odplavitelný materiál. Práce budou prováděny tak, aby byla
minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.
Dále budou dodrženy veškeré podmínky dotčených vlastníků a provozovatelů sítí technické
infrastruktury – zejména ČEZ Distribuce a.s., CETIN a.s., Vodárenská společnost Chrudim, GasNet
s.r.o. a jiné.
Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v ust. §
119 odst. 1 stavebního zákona, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo
kolaudačního rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu)
Obec Dvakačovice, Dvakačovice č.p. 73, 538 62 Hrochův Týnec
Gabriela Šefčíková, nar. 9.12.1977, Bartoňova č.p. 844, Studánka, 530 12 Pardubice 12
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Adolf Rabas, nar. 20.1.1945, Dvakačovice č.p. 64, 538 62 Hrochův Týnec
Adolf Rabas, nar. 22.2.1971, Dvakačovice č.p. 64, 538 62 Hrochův Týnec
Petra Rabasová, nar. 9.2.1975, Severojižní č.p. 291, 533 72 Moravany u Holic
Česká obec sokolská, Újezd č.p. 450/40, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011
Milan Kastl, nar. 20.12.1983, Dvakačovice č.p. 35, 538 62 Hrochův Týnec
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dvakačovicích, Dvakačovice č.p. 32, 538 62
Hrochův Týnec
Hana Roušarová, nar. 14.8.1950, Dr. Jana Malíka č.p. 799, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Bohumil Roušar, nar. 16.6.1942, Dr. Jana Malíka č.p. 799, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Odůvodnění:
Dne 24.2.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a
nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl
žadatel dne 24.2.2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne
21.6.2021.
Stavební úřad po posouzení podkladů žádostí dospěl k závěru, že se jedná o řízení s velkým počtem
účastníků řízení, a proto veškeré písemnosti v tomto řízení včetně oznámení o jeho zahájení doručuje
účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou; v souladu
s tímto ustanovením doručuje písemnosti účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu
jednotlivě.
Správní orgán opatřením ze dne 19.7.2021 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení,
veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od
ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad
pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci
řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stavebník doložil k žádosti závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření:
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí souhrnné stanovisko ze dne 10.7.2020 pod č. j.:
CR 031973/2020 OŽP/Ry
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí ze dne 2.7.2020 pod
č.j.: CR 037951/2020 OŽP/Ml
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí ze dne 21.9.2020
pod č.j.: CR 052140/2020 OŽP/Št
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství souhlas ze dne
11.1.2021 č.j. CR 001751/2021 OŽP/Kr-0739
- Krajské ředitelství policie Pce kraje, dopravní inspektorát ze dne 3.8.2020, č. j. KRPE-41493-1/ČJ2020-170306
- Povodí Labe , státní podnik ze dne 30.6.2020 č.j.: PLa2020/025269
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje ze dne 5.12.2020 zn.: SUSPK/13843/2020 a ze dne
26.3.2020 zn.: SUSPK/2861/2020
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru ze dne 1.9.2020 sp. zn.: 86960/2020-1150-OÚZ-PCE
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
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st. p. 3, 5/2, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23/2, 29/2, 30/1, 31/2, 33/1, 33/2, 34/2, 35, 36/1, 42,
43/1, 48, 55/2, 60, 66/1, 68, 87, 94, parc. č. 12, 14, 21/1, 21/2, 37/1, 40/1, 51/12, 58, 67, 77/1,
79, 87/1, 102/2, 147, 148/3, 148/4, 150/2, 150/3, 150/6, 501/5, 501/15, 501/16, 502/7, 502/17,
502/19, 502/20, 502/21, 502/22, 502/23, 502/26, 502/32, 508/4, 525/2, 525/4, 543, 547, 1054 v
katastrálním území Dvakačovice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Dvakačovice č.p. 29, č.p. 77, č.p. 35, č.p. 33, č.p. 31, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 42, č.p. 73,
č.p. 1, č.p. 2, č.p. 81, č.p. 4, č.p. 9, č.p. 6, č.p. 26, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 17, č.p. 62, č.p. 60, č.p. 58,
č.p. 67 a č.p. 82
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému,
stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí
připraveno k vyzvednutí.
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.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li
o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

„otisk úředního razítka“
Bc. Pavlína Dudlíčková
oprávněná úřední osoba

Tato písemnost bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce. Zveřejněna bude též způsobem
umožňující dálkový přístup (www.chrudim.eu).
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 23.7.2021.
Obdrží:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):
PEN - projekty energetiky, s.r.o., IDDS: y5gstt2
sídlo: Arnošta z Pardubic č.p. 2835, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Gabriela Šefčíková, Bartoňova č.p. 844, Studánka, 530 12 Pardubice 12
Adolf Rabas, Dvakačovice č.p. 64, 538 62 Hrochův Týnec
Adolf Rabas, Dvakačovice č.p. 64, 538 62 Hrochův Týnec
Petra Rabasová, Severojižní č.p. 291, 533 72 Moravany u Holic
Česká obec sokolská, IDDS: nt9pizb
sídlo: Újezd č.p. 450/40, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011
Milan Kastl, Dvakačovice č.p. 35, 538 62 Hrochův Týnec
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dvakačovicích, Dvakačovice č.p. 32, 538 62 Hrochův
Týnec
Hana Roušarová, Dr. Jana Malíka č.p. 799, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Bohumil Roušar, Dr. Jana Malíka č.p. 799, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
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
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IDDS: rf5gxz6
sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Zdeňka Rabasová, Dvakačovice č.p. 64, 538 62 Hrochův Týnec
Josef Strašek, Varšavská č.p. 237, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Zdenka Strašková, Varšavská č.p. 237, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou):
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 48, 60, 87, 94, 5/2, 3, 16, 14, 13, 11, 66/1, 30/1, 29/2, 55/2, 43/1, 42, 35, 34/2, 33/2, 33/1, 31/2,
68, 23/2, 22, 21, 19, 18, 36/1, parc. č. 102/2, 502/7, 502/19, 502/26, 87/1, 150/2, 150/6, 150/3, 148/3,
148/4, 147, 14, 12, 37/1, 21/1, 21/2, 40/1, 51/12, 525/4, 525/2, 501/16, 58, 501/15, 1054, 502/20,
502/21, 502/22, 502/17, 502/32, 508/4, 502/23, 79, 543, 77/1, 67, 547, 501/5 v katastrálním území
Dvakačovice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Dvakačovice č.p. 17, č.p. 60, č.p. 67, č.p. 82, č.p. 77, č.p. 29, č.p. 31, č.p. 33, č.p. 35, č.p. 58, č.p. 2,
č.p. 1, č.p. 62, č.p. 8, č.p. 7, č.p. 6, č.p. 9, č.p. 4, č.p. 81, č.p. 73, č.p. 42, č.p. 41, č.p. 40, č.p. 39 a č.p.
26
Dotčené orgány (doporučeně)
Ministerstvo obrany ČR sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS:
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ndihp32
sídlo: Průmyslová č.p. 1478, Chrudim I, 537 20 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
K vyvěšení na úřední desku:
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Obec Dvakačovice, IDDS: e9ib2nd
sídlo: Dvakačovice č.p. 73, 538 62 Hrochův Týnec

