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ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly,

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor výstavby Městského úřadu v Nasavrkách, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), 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 21.1.2022 podal ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 DěčínDěčín IV-Podmokly, kterého zastupuje PEN - projekty energetiky, s.r.o., IČO 26011701, Arnošta z
Pardubic č.p. 2082, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí (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

"Bratroňov u Nasavrk - rekonstrukce NN, TS, IE-12-2007972" Ctětín, Bratroňov (dále jen "stavba")
na pozemku st. p. 1/1, st. p. 1/4, st. p. 2, st. p. 3, st. p. 4, st. p. 5, st. p. 7, st. p. 9/1, st. p. 9/2, st. p. 11, st. p.
13/1, st. p. 13/2, st. p. 14, st. p. 17, st. p. 19, st. p. 20, st. p. 92, st. p. 95, st. p. 107, st. p. 126, st. p. 147, st.
p. 148/1, st. p. 148/3, st. p. 155, st. p. 183, st. p. 184, st. p. 192, st. p. 194, st. p. 200, st. p. 214, st. p. 215,
parc. č. 1/1 (zahrada), parc. č. 4 (zahrada), parc. č. 10/1 (zahrada), parc. č. 10/4 (zahrada), parc. č. 12/2
(zahrada), parc. č. 13/1 (zahrada), parc. č. 19 (zahrada), parc. č. 22 (zahrada), parc. č. 25/2 (zahrada),
parc. č. 32/1 (zahrada), parc. č. 32/2 (zahrada), parc. č. 33 (zahrada), parc. č. 34 (zahrada), parc. č. 36/1
(zahrada), parc. č. 37 (zahrada), parc. č. 38/1 (zahrada), parc. č. 41/1 (zahrada), parc. č. 42/2 (zahrada),
parc. č. 42/3 (zahrada), parc. č. 42/5 (trvalý travní porost), parc. č. 43/3 (vodní plocha), parc. č. 48/5
(zahrada), parc. č. 48/11 (trvalý travní porost), parc. č. 78 (trvalý travní porost), parc. č. 79 (ostatní
plocha), parc. č. 80/2 (orná půda), parc. č. 80/10(zahrada), parc. č. 99/3 (orná půda), parc. č. 101/1 (orná
půda), parc. č. 111 (trvalý travní porost) , parc. č. 261/7 (trvalý travní porost), parc. č. 263/1 (zahrada),
parc. č. 987/2 (ostatní plocha), parc. č. 987/9 (ostatní plocha), parc. č. 987/10 (ostatní plocha), parc. č.
987/12 (zahrada), parc. č. 987/15 (ostatní plocha), parc. č. 991 (ostatní plocha), parc. č. 992/6 (ostatní
plocha), parc. č. 994/1 (ostatní plocha), parc. č. 994/2 (ostatní plocha), parc. č. 994/3 (ostatní plocha),
parc. č. 995 (ostatní plocha), parc. č. 1005 (ostatní plocha), parc. č. 1006 (orná půda), parc. č. 1054
(ostatní plocha), parc. č. 1055 (ostatní plocha), parc. č. 1060 (ostatní plocha), parc. č. 1084 (ostatní
plocha) v katastrálním území Ctětín.
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Druh a účel umisťované stavby:
Náhrada stávajícího vrchního vedení kabelovými rozvody 1 kV: Kabelové vedení 1kV AYKY
3x240+120mm2, AYKY 3x120+70 mm2 a AYKY 4x70 mm2 v délce trasy 1385 m, kabelové vedení HDV
o délce trasy 575 m. Náhrada stávající příhradové trafostanice za jednosloupovou. Demontáž vrchního
vedení v délce cca 1410 m.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby: pro kabelové vedení 1 kV vzniká ochranné pásmo 1 m
Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace, ověřené v územním řízení,
zpracované firmou PEN projekty energetiky s.r.o. Pardubice; případné další změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2.

Stavbou nesmí být dotčeny sousední pozemky a stavby. Demontáž stávajícího vrchního vedení bude
provedena tak, aby nedošlo k poškození dotčených pozemků a staveb.

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).
4. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně
způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým
inženýrem. Umístění pojistkových skříní a dalších nadzemních prvků nesmí bránit používání
přilehlých nemovitostí.
5. Stavba bude provedena pouze z materiálů schválených státní zkušebnou.
6. Před zahájením stavby budou vytýčeny stávající inženýrské sítě. Případné křížení nebo souběh musí
být proveden v souladu s požadavky prostorové normy a s požadavky správců sítí.
7. Křížení se stávajícími sítěmi musí respektovat platné předpisy, před záhozem bude protokolárně
provedeno převzetí se správcem sítě.
8. Budou splněny podmínky správce povodí Povodí Labe, státní podnik:- křížení vodního toku bude
provedeno v souladu s ČSN 752130 křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními
komunikacemi a vedeními. Před realizací křížení Bratroňovského potoka u č.p.39 bude sondou
otestováno, že protlakem v hloubce 1,2 m nedojde k narušení propustku. Před dokončením stavby
bude přizván ke kontrole stavu koryta vodního toku zástupce Povodí Labe, státní podnik, provozní
středisko Vysoké Mýto.
9. Koryto toku nesmí být znečištěno stavebním materiálem, odpady nebo provozními kapalinami
z pracovních strojů.
10. V plném rozsahu budou splněny podmínky rozhodnutí, které vydal MěÚ Chrudim, odb. dopravy dne
25.11.2021 pod č.j.CR 067316/2021 ODP/Pe
11. V plném rozsahu budou dodrženy podmínky rozhodnutí, které vydal OÚ Ctětín dne 9.11.2021 pod
č.j. OUCT – 35/2021
12. Stavebník průběhu přípravy stavby uzavře s oprávněnou organizací dohodu o provedení záchranného
archeologického výzkumu. Ke kolaudaci bude předložen expertní list, případně závěrečná zpráva
jako doklad o provedeném archeologickém výzkumu.
13. Případné archeologické nálezy budou neprodleně ohlášeny oprávněné organizaci.
14. Archeologický nález i naleziště musí být podle §23 odst. 3 památkového zákona ponecháno beze
změny až do prohlídky oprávněnou organizací, nejméně však 5 pracovních dnů po oznámení.
15. Termín zahájení stavby bude v předstihu oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu a
vlastníkům, uživatelům, případně nájemcům zemědělských pozemků.
16. Výkopové práce budou prováděny pokud možno v době vegetačního klidu nebo po sklizni.
17. Stavbou nesmí docházet k poškozování dotčených pozemků a k narušení hydrologických poměrů
v území. Případné narušení melioračního systému bude na náklady investora stavby odstraněno.
18. V případě, že zábor zemědělské půdy při stavbě přesáhne dobu jednoho roku, je nutné v souladu s §9
zákona o ochraně ZPF požádat MěÚ Chrudim, odb. ŽP o souhlas s dočasným odnětím půdy ze ZPF.
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19. Veškeré pozemky budou po dokončení prací neprodleně uvedeny do původního stavu, včetně osetí
trvalými porosty a protokolárně předány vlastníkům.
20. K zásypu musí být použita výhradně čistá výkopová zemina bez příměsí asfaltu, stavební suti nebo
jiných odpadů.
21. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
na výstavbu.
22. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět. Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit
stavebnímu úřadu.
23. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek.
Stavební úřad provede vzhledem k rozsahu stavby pouze závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.
24. Křížení kabelového vedení s komunikací bude provedeno protlakem, pokud to bude technicky možné.
Případný překop a zásahy do komunikací budou neprodleně uvedeny do původního stavu.
25. Umístění výše uvedené stavby svou polohou nesmí bránit údržbě, případně rozšíření komunikace
26. Při provádění výkopových prací je nutno dbát na ochranu kořenového systému stromů, případné
poškození bude neprodleně odborně ošetřeno. V nejvyšší možné míře bude chráněna vzrostlá zeleň,
případné zásahy budou předem projednány s orgánem ochrany přírody.
27.

S odpady, vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zák. č. 541/2020Sb. o
odpadech, v platném znění. Odpady budou tříděny podle druhu a kategorie, bude zajištěno jejich
přednostní využití v souladu se zákonem, předávány budou pouze oprávněné osobě. Nevytříditelné
zbytky budou likvidovány v souladu s platnými předpisy.

28. Při provádění prací musí být zabezpečena ochrana vod proti znečištění ropnými a jinými látkami. Na
staveništi musí být umístěny prostředky pro likvidaci úniku škodlivých látek v případě havárie.
29. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.6.2025.
30. Po dokončení stavby stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu, žádost bude předložena
s příslušnými přílohami dle platných předpisů.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly
Odůvodnění:
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly,
kterého zastupuje PEN - projekty energetiky, s.r.o., IČO 26011701, Arnošta z Pardubic č.p. 2082, 530 02
Pardubice-Zelené Předměstí (dále jen "žadatel") podal dne 21.1.2022 žádost o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby: "Bratroňov u Nasavrk - rekonstrukce NN, TS, IE-12-2007972"
Ctětín, Bratroňov na pozemcích v katastrálním území Ctětín. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní
řízení.
Odbor výstavby Městského úřadu v Nasavrkách, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznámil podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zahájení územního
řízení a současně nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání na dnešní den. Vzhledem k tomu, že
obec Ctětín nemá schválený územní plán, oznámil stavební úřad konání veřejného ústního jednání
veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce Města Nasavrky od 3.2.2022, na úřední desce
obce Ctětín od 4.2.2022. Zároveň byla vyvěšena na elektronických úředních deskách města Nasavrky a
obce Ctětín.
Zároveň s oznámením v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu poučil stavební úřad účastníky řízení, že
mají před vydáním územního rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům řízení a to ve lhůtě do 5 dnů
ode dne konání dnešního projednání.
Při stanovení okruhu účastníků řízení stavební úřad vycházel z ustanovení §85 stavebního zákona.
Stavební úřad do okruhu účastníků územního řízení zahrnul:
- podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatele (ČEZ – Distribuce a.s.)
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- podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastníky pozemků nebo staveb, na kterých
má být požadovaný záměr uskutečněn nebo ty osoby, které mají jiné věcné právo k těmto pozemkům
nebo stavbám (vlastníci nemovitostí dle výčtu v závěru tohoto rozhodnutí, Obec Ctětín, Správa a
údržba silnic Pardubického kraje, Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Povodí Labe, státní podnik).
- podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona vlastníky pozemků nebo staveb, jejichž
vlastnické nebo jiné právo k sousedním pozemkům a stavbám může být přímo dotčeno (Osoby s
vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům v katastrálním území Ctětín)
Stavební úřad se v plném rozsahu zabýval předloženými podklady a skutečnostmi, které vyplynuly
v průběhu řízení ve věci a samostatně provedl ověření podkladů. Stavební úřad v provedeném územním
řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 stavebního zákona, projednal ji s
účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy
zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Stavební úřad v provedeném územním řízení dle §90 stavebního zákona přezkoumal předloženou žádost,
projednal ji s účastníky řízení 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.
Podklady územního rozhodnutí:
- projektová dokumentace zpracovaná firmou PEN projekty energetiky s.r.o. Pardubice
- smlouvy s vlastníky dotčených nemovitostí
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. č.j. 0101616321 ze dne 11.10.2021
- vyjádření ČEZ ICT Services a.s. č.j. 0700452706 ze dne 11.10.2021
- vyjádření TELCO Pro Services a.s. č.j. 0201313974 ze dne 11.10.2021
- vyjádření CETIN a.s. č.j.765210/20 ze dne 29.9.2020
- vyjádření GASNET s.r.o. č.j.5002227342 ze dne 20.9.2020
- vyjádření Vodárenské společnosti Chrudim a.s. č.j. 020070128811 ze dne 22.9.2020
- stanovisko MěÚ Chrudim , odb. ŽP č.j. CR 055255/2020OŽP/Ry ze dne 12.10.2020
- stanovisko MěÚ Chrudim , odb. ŽP, odb. EP č.j. CR 058480 OŽP/Fr ze dne 7.10.2020
- stanovisko MěÚ Chrudim , odb. ŽP, odb. VH č.j.057365/2021 OŽP/Ge ze dne 7.10.2021
- rozhodnutí MěÚ Chrudim , odb. dopravy č.j.067316/2021 ODP/Pe ze dne 25.11.2021
- vyjádření Povodí Labe s.p. Hradec Králové č.j. PLa/2021/021988 ze dne 25.5.2021
- vyjádření KŘ Policie Pk, odb. IT Pardubice č.j.KRPE-78898-1/ČJ-2021-1700IT ze dne 15.10.2021
- vyjádření KŘ Policie Pk, DI Chrudim č.j.KRPE-79084-1/ČJ-2021-170306 ze dne 4.11.2021
- stanovisko HZS PK , územní odbor Chrudim č.j. HSPA-4-327/2017 ze dne 12.7.2017
- vyjádření Regionální muzeum Chrudim č.j. 706/2020 ze dne 22.10.2020
- vyjádření SÚS Pk č.j. SUSPK-4923/2021 ze dne 12.7.2021
- vyjádření VUSS Pardubice č.j.498/14/1015/2021-1150 ze dne 14.10.2021
- vyjádření OBEC Ctětín ze dne 22.9.2020
- rozhodnutí OÚ Ctětín č.j. OUCT-35/2021 ze dne 9.11.2021
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Nebyly vzneseny
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 a
stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
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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.
Pokud nebylo toto rozhodnuti doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve
smyslu ustanoveni § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště nebo dodáno do datové schránky,
potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení (dodání), nikoli až následné faktické
převzetí rozhodnutí po uplynutí desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání
nepočítá od faktického převzetí písemného rozhodnutí účastníkem řízení (přihlášení oprávněné osoby do
datové schránky), ale už od jedenáctého dne uložení písemnosti na poště (dodání rozhodnutí do datové
schránky).
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 3 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Jaromír Velehradský
vedoucí odboru výstavby MěÚ Nasavrky

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 7.2.2022.

K vyvěšení na úředních deskách:
OBEC Ctětín
Město Nasavrky
Toto rozhodnutí / oznámení / musí být vyvěšeno nejméně po dobu plných 15 dnů, tj. den vyvěšení
a sejmutí se nepočítá, 15 dnem vyvěšení nastávají účinky doručení.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou, případně prostřednictvím datové zprávy):
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
prostřednictvím
PEN - projekty energetiky, s.r.o., IDDS: y5gstt2
sídlo: Arnošta z Pardubic č.p. 2082, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
František Attl, Jiráskova č.p. 455, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Ludmila Bakešová, Bratroňov č.p. 25, Ctětín, 538 25 Nasavrky
Zdeněk Bartoš, Generála Uchytila č.p. 865, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Jaroslav Boček, Bratroňov č.p. 22, Ctětín, 538 25 Nasavrky
Vladimír Brychnáč, Bratroňov č.p. 42, Ctětín, 538 25 Nasavrky
Jaroslav Celar, U Stadionu č.p. 743, Chrudim III, 537 03 Chrudim 3
Jaroslava Celarová, U Stadionu č.p. 743, Chrudim III, 537 03 Chrudim 3
Antoine Renaud Corre, Ke Klimentce č.p. 2186/15, Smíchov, 150 00 Praha 5
trvalý pobyt: rue de la Petite Fontaine č.p. 242/10, 91430 Vauhallan, Francouzská republik
Kateřina Corre Čechlovská, Ke Klimentce č.p. 2186/15, 150 00 Praha 5-Smíchov
Dana Duchečková, Sladkovského č.p. 698, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Sára Kateřina Filipi, Bratroňov č.p. 5, Ctětín, 538 25 Nasavrky
Filip Gajdošík, Rabštejnská Lhota č.p. 150, 537 01 Chrudim 1
Zuzana Gajdošíková, Novoměstská č.p. 944, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Luboš Hejný, Křičkova č.p. 416, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Radovan Holec, Bratroňov č.p. 12, Ctětín, 538 25 Nasavrky
Jaroslav Jedlička, Práčov č.p. 19, Svídnice, 538 21 Slatiňany
Jaroslav Kábele, Bratroňov č.p. 6, Ctětín, 538 25 Nasavrky
Romana Kábelová, IDDS: 67enuwu
trvalý pobyt: Prvního pluku č.p. 140/4, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
Filip Kraus, Ondříčkova č.p. 2385/32, 130 00 Praha 3-Vinohrady
Bc. Adéla Krausová, Ondříčkova č.p. 2385/32, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Ing. Patrik Mihál, IDDS: hw8qxe3
trvalý pobyt: Choceradská č.p. 3040/24, Praha 4-Záběhlice, 141 00 Praha 41
Adriana Mihálová, Choceradská č.p. 3040/24, Praha 4-Záběhlice, 141 00 Praha 41
Vlasta Musilová, Synčany č.p. 8, Rosice, 538 62 Hrochův Týnec
Monika Němcová, Švihov č.p. 48, Miřetice, 538 25 Nasavrky
Jiřina Pilná, Rotavská č.p. 1336/13, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Eva Plíšková, Bratroňov č.p. 14, Ctětín, 538 25 Nasavrky
Pavel Polívka, Bratroňov č.p. 18, Ctětín, 538 25 Nasavrky
Radek Polívka, Strojařů č.p. 1155, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Marie Polívková, Bratroňov č.p. 18, Ctětín, 538 25 Nasavrky
Veronika Procházková, Bratroňov č.p. 39, Ctětín, 538 25 Nasavrky
Veronika Procházková, Bratroňov č.p. 39, Ctětín, 538 25 Nasavrky
Viktor Spousta, Bratroňov č.p. 1, Ctětín, 538 25 Nasavrky
Pavel Svoboda, Fibichova č.p. 1650, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Andrea Svobodová, Bratroňov č.p. 15, Ctětín, 538 25 Nasavrky
Janka Svobodová, Bubeníkova č.p. 1283, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Marta Štollová, Medunova č.p. 718, 538 21 Slatiňany
Marcela Štorková, Palackého náměstí č.p. 136, 539 73 Skuteč
Věra Šťovíčková, Výsonín č.p. 12, Lukavice, 538 21 Slatiňany
Jaroslav Šveláň, Bratroňov č.p. 28, Ctětín, 538 25 Nasavrky
Marie Šveláňová, Bratroňov č.p. 28, Ctětín, 538 25 Nasavrky
Filip Tlapák, Nad Nádrží č.p. 249, 538 25 Nasavrky
Irena Tlapáková, Nad Nádrží č.p. 249, 538 25 Nasavrky
Marie Votavová, Bratroňov č.p. 11, Ctětín, 538 25 Nasavrky
Zdeněk Zeman, Ostřešanská č.p. 316, Nemošice, 530 03 Pardubice 3
Obec Ctětín, IDDS: prgbz83
sídlo: Ctětín č.p. 55, 538 25 Nasavrky
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
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Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Dotčené orgány státní správy (prostřednictvím datové zprávy)
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69
sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
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, 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, IDDS: 3y8b2pi
sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany
územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie územní odbor Chrudim,
IDDS: ndihp32
sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
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