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Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 065837/2019
Litomyšl, dne 9.9.2019
Č.j. MěÚ Litomyšl 080165/2019
Vyřizuje: Jan Kopecký, tel. +420 461 653 341, e-mail: jan.kopecky@litomysl.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad 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 jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16
odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a § 15 odst. 1 stavebního zákona ve společném
územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost
o vydání společného povolení, kterou dne 26.7.2019 podala
Obec Makov, IČO 276961, Makov č.p. 113, 570 01 Litomyšl,
kterou zastupuje ODEHNAL PROJEKT s.r.o., IČO 02764750, 9. května č.p. 1179/11, 678 01
Blansko 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr

na stavbu:
chodníky v průtahu obcí
Makov
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 8/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 8/2 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 85 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 93/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 95
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 105 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 119/1 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 140 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 102/3 (zahrada), parc. č. 104 (ostatní plocha),
parc. č. 105 (ostatní plocha), parc. č. 113/1 (ostatní plocha), parc. č. 114/2 (zahrada), parc. č. 114/3
(ostatní plocha), parc. č. 116 (zahrada), parc. č. 120 (ostatní plocha), parc. č. 121/1 (zahrada), parc. č.
121/2 (zahrada), parc. č. 125/2 (ostatní plocha), parc. č. 125/3 (ostatní plocha), parc. č. 125/4 (ostatní
plocha), parc. č. 126/2 (ostatní plocha), parc. č. 127 (ostatní plocha), parc. č. 128 (ostatní plocha), parc. č.
132/2 (ostatní plocha), parc. č. 137 (zahrada), parc. č. 141/2 (zahrada), parc. č. 142/5 (zahrada), parc. č.
142/6 (ostatní plocha), parc. č. 142/8 (zahrada), parc. č. 158 (zahrada), parc. č. 161/1 (zahrada), parc. č.
164/1 (zahrada), parc. č. 165/4 (zahrada), parc. č. 168 (zahrada), parc. č. 170 (zahrada), parc. č. 171/2
(zahrada), parc. č. 206/1 (zahrada), parc. č. 206/2 (ostatní plocha), parc. č. 208/1 (ostatní plocha), parc. č.
209 (zahrada), parc. č. 210/3 (ostatní plocha), parc. č. 211/1 (zahrada), parc. č. 211/2 (ostatní plocha),
parc. č. 213/1 (zahrada), parc. č. 213/2 (zahrada), parc. č. 214/1 (zahrada), parc. č. 214/2 (zahrada), parc.
č. 220 (ostatní plocha), parc. č. 221 (zahrada), parc. č. 222/1 (zahrada), parc. č. 222/2 (zahrada), parc. č.
317/9 (ostatní plocha), parc. č. 318/2 (ostatní plocha), parc. č. 318/8 (ostatní plocha), parc. č. 318/9
(ostatní plocha), parc. č. 320/1 (ostatní plocha), parc. č. 320/14 (ostatní plocha), parc. č. 533/10 (ostatní
plocha), parc. č. 772/3 (ostatní plocha), parc. č. 845/1 (ostatní plocha), parc. č. 845/3 (ostatní plocha),
parc. č. 854 (ostatní plocha), parc. č. 865/1 (ostatní plocha), parc. č. 915/1 (ostatní plocha), parc. č. 915/3
(ostatní plocha), parc. č. 918/6 (ostatní plocha), parc. č. 944/2 (ostatní plocha), parc. č. 960 (ostatní
plocha), parc. č. 966 (ostatní plocha), parc. č. 969/1 (ostatní plocha), parc. č. 969/2 (zahrada), parc. č.
969/6 (ostatní plocha), parc. č. 980 (ostatní plocha), parc. č. 988/1 (ostatní plocha), parc. č. 993/1 (ostatní
plocha), parc. č. 993/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Makov u Litomyšle.
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Stavba obsahuje:
Modernizace a novostavba veřejně přístupných komunikací vyhrazených pro pěší a vozidlový
provoz v souběhu se silnicí II/358, III/35835 a místní komunikací.
SO 101 Komunikace
Základní volná šířka chodníku je min. 1,5m, v úseku 1d je minimální šířka chodníku vzhledem k
zastavitelnosti území zúžena. Podélný sklon nepřekročí 8,33%, rampovité plochy budou provedeny
ve sklonu max. 12,5%. V místech bezbariérových úprav bude osazen nový snížený obrubník
výškově max. + 20mm nad úroveň přilehlé plochy. Nástupiště BUS je navrženo v šířce 1,7m. Před
základní školou je navržena úprava veřejného prostranství s fyzickým oddělením pěšího a
vozidlového provozu.
Autobusová zastávka u sokolovny bude stavebně upravena, vč. zálivu. Zastávka u kostela bude
stranově přeložena před Základní školu. Zastávky v horní části obce budou upraveny pouze v
plochách pro pěší s ponecháním stávajících zálivů. Součástí zastávky u sokolovny a zastávky ve
směru od Chotovic budou 2 nové přístřešky. Na ostatních zastávkách budou využity stávající
přístřešky.
Zpevněné plochy jsou navrženy s dlážděným krytem uloženým na podkladní nestmelené vrstvy.
Zálivy BUS a sjezdy budou provedeny se stmelenou podkladní vrstvou. Zpevněné plochy budou
lemovány obrubníky. Odvodnění je řešeno beze změny oproti stávajícímu stavu.
Celková délka trasy chodníků je 1 584,39 m.
SO 401 Rozvody VO
Zpevněné plochy budou nasvětleny stávajícím veřejným osvětlením s LED svítidly. V místech pro
přecházení budou stávající svítidla vyměněna za svítidla s vyšší svítivostí a odlišným zbarvením.
Nově navržený přechod bude nasvětlen novými svítidly napojenými novým zemním rozvodem na
rozvody VO. Nový kabel AYKY 4x16mm2 bude napojen z vyměněné svorkovnice stávajícího
stožáru VO na pozemku parc. č. 993/1, bude veden zemí v novém chodníku, dále napříč pod
komunikací II/358 protlakem a následně po druhé straně komunikace opět v novém chodníku až do
svorkovnice nového stožáru VO o výšce 6 m. Na novém stožáru bude umístěno LED svítidlo o
výkonu 50W na atypicky zalomeném výložníku. Druhé stejné svítidlo na protější straně komunikace
bude umístěno na stávající stožár. Výložníky budou provedeny tak, aby byla svítidla nad komunikací
ve vzdálenosti 1,5 m před přechodem ve směru jízdy. Betonový základ stávajícího stožáru VO bude
zesílen dobetonováním, tak aby byl staticky vyhovující pro nové svítidlo. Stožár VO bude v úseku 2c
stranově přeložen na pozemek parc. č. 114/2.
Celková délka trasy VO bude 20 m.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území 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.
III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracoval Petr Odehnal, ČKAIT1003843 pod č. zakázky 16/2018; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) dokončení stavby
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebník před zahájením stavebních prací oznámí
stavebnímu úřadu název, IČ a sídlo stavebního podnikatele (oprávněného provádět stavební nebo
montážní práce), který bude stavbu provádět.
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Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí
technického vybavení tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh s
jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen s jejich jednotlivými vlastníky
či správci. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu podzemního vedení ručně
kopanými sondami a seznámit všechny pracovníky s jeho existencí.
Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Zařízení staveniště bude výhradně na
nemovitostech ve vlastnictví stavebníka.
Zařízení staveniště nesmí být umístěno v blízkosti dřevin.
Příjezd na stavbu bude zajištěn po stávajících místních a účelových komunikacích.
Na stavbě bude v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona veden stavební deník nebo
jednoduchý záznam o stavbě.
Stavební práce budou prováděny tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu
došlo k co nejmenším škodám.
Při provádění stavebních prací budou dodrženy hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického
tlaku pro hluk ze stavební činnosti dle ustanovení § 12 odst. 9 a části B přílohy č. 3 nařízení vlády č.
272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Stavební práce budou prováděny tak, aby ovzduší nebylo nepřiměřeně dotčeno znečišťováním
polétavým prachem.
Stavba bude provedena a užívána tak, aby svými negativními vlivy nepřekračovala limitní hodnoty
stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku určeného k její realizaci.
Stavebník je povinen dodržet podmínky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické
infrastruktury vztahující se ke stavbě dle jejich vyjádření, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí:
a) Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – č.j. 1/TD/19 ze dne 2.1.2019,
b) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - č.j. 816008/18 ze dne 7.1.2019,
c) ČEZ Distribuce, a. s. - zn. 1102009568 ze dne 7.1.2019.
Budou dodrženy požadavky:
a) Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, souhrnné stanovisko, z hlediska ochrany
přírody a rybářství č.j. MěÚ Litomyšl 121116/2018 ze dne 16.1.2019
i) Při výkopech rýh nebo stavebních jam, nebudou v žádném případě výkopy prováděny
v kořenové zóně, což je kruhová plocha kolem stromu, jejíž poloměr se rovná čtyřnásobku
obvodu kmene, nejméně však činní 2,5 m, ideální vzdálenost je pak deseti násobek průměru
kmene dřeviny. V kořenovém prostoru stromů (plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do
stran o 1,5 m) se nesmí mimo výjimečné případy hloubit rýhy a stavební jámy. Případné
hloubení výkopů v tomto prostoru musí být provedeno ručně a nesmí při něm být přerušeny
kořeny o průměru větším než 2 cm, ostatní lze přerušit pouze ostrým řezem a řezní místa
zahladit. Pokud budou kořeny o průměru větším než 2 cm přerušeny nebo poškozeny, je
nutno je ošetřit prostředky na ošetření ran, stejně tak i ostatní mechanická poškození.
Odhalené kořeny budou ochráněny před vysycháním, případně mrazem.
b) Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, závazné stanovisko, z hlediska odpadového
hospodářství č.j. MěÚ Litomyšl 121118/2018 ze dne 9.1.2019
i) Odpady vzniklé při stavební činnosti budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií,
budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, přednostně
bude zajištěno jejich využití.
ii) Vzniklé odpady budou předávány do vlastnictví pouze oprávněné – provozovateli zařízení
k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů.
iii) O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich využití nebo odstranění bude
vedena průběžná evidence, kterou stavebník spolu s doklady, prokazujícími nakládání
s odpady, předloží po ukončení stavby MěÚ Litomyšl, OŽP.
c) Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl
021237/2019/ ze dne 20.3.2019
i) Společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o. bude s minimálně 7 – denním
předstihem informována písemnou formou o zahájení zemních prací na stavbě. Po dobu prací
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bude odpovědnému zástupci společnosti umožněn přístup na stavbu za účelem případné
kontroly prováděných prací.
ii) Pokud by v průběhu zemních prací došlo k úniku pohonných hmot nebo mazacích látek,
budou stavební práce přerušeny, místo úniku ošetřeno příslušným sorbentem, kontaminovaná
zemina bude odtěžena, odvezena na místo jejího zneškodnění a teprve poté bude
pokračováno ve výstavbě. Staveniště pro tento účel bude vybaveno potřebnými sanačními
pomůckami.
iii) Použité strojní a přepravní mechanismy budou udržovány v potřebném technickém stavu a
budou zabezpečeny proti únikům provozních kapalin a mazacích medií do půdního pokryvu.
Plnění provozních hmot v prostoru ochranného pásma 2. stupně do používaných mechanismů
je možno realizovat jen na zabezpečených plochách k tomu určených.
d) Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, závazné stanovisko, souhlas k odnětí
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu č.j. MěÚ Litomyšl 065053/2019 ze dne
5.8.2019
i) Dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona podle předběžné bilance zajistí žadatel (ten, v jehož
zájmu je souhlas vydán) provedení skrývky kulturních vrstev půdy v rozsahu odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu (0,0580 ha). V tomto případě nebude skrývka nařízena, neboť
v současné době se na částech odnímaných pozemků již nenachází žádné kulturní vrstvy
půdy.
ii) V terénu budou viditelně označeny hranice odsouhlaseného záboru zem. půdy a zajistíte její
nepřekročení.
iii) Učiníte opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zem.
půdní fond a jeho vegetační kryt.
iv) Po dokončení výstavby, stavbu nechat geometricky zaměřit a zábor zemědělské půdy uvést
do souladu se skutečností.
e) Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor
Svitavy, Dopravní inspektorát, stanovisko č.j. KRPE-1255-1/ČJ-2019-170906 ze dne 7.1.2019
i) Při výstavbě chodníkových ploch musí být dodržen příslušný příčný sklon do komunikace
(max. 2%) kvůli povrchovému odvodnění a výškové vyrovnání dle ČSN 736110 s řešením
doplňků pro užití osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
ii) Základní minimální šířka chodníkové plochy bude 1,50 m. Souhlasíme se sníženou šířkou na
min. 0,90 m v části "úseku d1" vzhledem ke stávajícím stísněným poměrům. Od hlavního
dopravního prostoru bude oddělen silničními obrubníky s podstupnicí s výškovým rozdílem
0,12 m. U samostatných sjezdů do přilehlých staveb a pozemků bude obruba snížena do
úrovně hlavního dopravního prostoru 0,04 m s délkou max. 6,00 m. U přechodu pro chodce a
míst pro přecházení bude obruba snížena na 0,02 m. Snížený obrubník s výškou nad úrovní
hlavního dopravního prostoru méně než 0,08 m musí být vyznačen varovným pásem z dlažby
s hmatovými výstupky z důvodu užívání stavby osobami s omezenou schopností a orientace
v souladu s citovanou vyhláškou č. 398/2009 Sb.,.
iii) Sloupy veřejného osvětlení nesmí tvořit překážku v pochozí šířce chodníku.
iv) Sjezdy přes chodníkovou plochu musí být řešeny tak, že co nejširší plocha chodníku bude ve
sklonu nejvíce 2% a jen pochozí šikmá plocha samostatných sjezdu smí mít v šířce 0,5 m od
obruby sklon menší nebo roven 12,5%. Důvodem je nepřípustnost zvlněných chodníků,
neboť chodník je komunikace určena výhradně pro chodce, kde musí být zajištěna vysoká
bezpečnost, minimalizace pocitu ohrožení, bezbariérový a plynulý pohyb s dostatečnou
svobodou pohybu. Od uvedeného lze upustit z důvodu svažitosti terénu za chodníkovou
plochou. (Uvedená podmínka bude součástí závěrečné kontroly.)
v) Víka (mříže) uličních vpustí u chodníku musí být řešena takovým způsobem, aby nebyla
nebezpečná pro cyklisty (uložení žebrování příčně na komunikaci).
vi) Místo pro nastupování a vystupování cestujících z autobusu - nástupiště bude vyvýšené a tím
odlišené od nivelety ostatní pozemní komunikace. Povrch nástupiště musí být rovný,
neklouzavý, zpevněný s příčným sklonem 0,5 - 2% a podélným 4% a musí umožnit bezpečné
pojíždění osob na vozíku. Zpevnění se řeší obdobně jako u chodníků. Výška nástupní hrany
bude 200 mm. Souhlasíme se sníženou nejmenší volná šířkou nástupiště 1,75 m. Délka
nástupní hrany bude min. v délce nejdelšího provozovaného vozidla linky.
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vii) Zastávkový prostor bude dále odvodněn účinným opatřením tak, aby nedocházelo k
ostřikování cestujících na nástupišti.
viii) Obě autobusové zastávky budou označeny dopravním značením IJ4b - "Zastávka" a
označníkem tvořeným ze zastávkových informačních prvků (název zastávky, typ zastávky,
označení zastavujících linek, tabule s jízdním řádem aj.). Dopravní značení musí být viditelné
pro všechny účastníky silničního provozu a nesmí překrývat jiné značení.
ix) U zastávky bude dále zabezpečen bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace a při realizaci nástupiště je třeba dbát také na podmínky pro osoby se
sníženou schopností pohybu a orientace.
x) U zastávek s přístřešky. Stěny nesmí bránit výhledu cestujících na přijíždějící vozidla. Jejich
umístění musí splňovat podmínky pro pohyb nevidomých, slabozrakých a osoby s omezenou
schopností pohybu. Mezi čekárnou a označníkem má být volný přístup k místu nástupu do
dopravního prostředku.
xi) U nasvětlení přechodu pro chodce a míst pro přecházení bude dodrženo osvětlení pozemních
komunikací, Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací: schválené MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3 ze dne
2.2.2015. Kvalitu svítidel doporučujeme prověřit měřením.
xii) Přechod pro chodce musí být vyznačen vodorovným dopravním značením V7 - "Přechod pro
chodce" kolmo k ose křižovatky v šířce 4,0 m a po obou stranách svislým dopravním
značením IP6, které musí být i za tmy zřetelné.
xiii) Trvalé dopravní značení bude instalováno od data určeného stanovením dopravního
značení, které vydá příslušný pověřený úřad po předložení písemného stanoviska Krajského
ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru, DI Svitavy zejména k podmínkám,
které musí být pro jejich realizaci splněny.
xiv)Při akci dojde k omezení komunikací silnic II. a III. třídy, proto bude třeba zhotovitelem
místa zásahu označit přenosným dopravním značením podle "Stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích", které vydává příslušný silniční správní úřad na
základě stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, dopravního inspektorátu,
územního odboru Svitavy jako dotčeného orgánu ve smyslu § 77, odstavce 2, písmeno b)
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.
xv) Při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a dále k narušení nebo
poškození součástí, příslušenství a okolních objektů.
Po dokončení stavby budou dotčené okolní nemovitosti uvedeny do původního stavu.
Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě
kolaudačního souhlasu (§122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání
stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu:
a) dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným
odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení/ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené
projektové dokumentaci),
b) dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby (jde-li o stavbu technické nebo
dopravní infrastruktury),
c) geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její
výstavbou dochází k rozdělení pozemku),
d) další doklady stanovené právními předpisy.
Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání
stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Makov, Makov č.p. 113, 570 01 Litomyšl
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Odůvodnění:
Dne 26.7.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení.
Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a
ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje 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 přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním 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 využívání území.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení
neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
Stavební úřad vymezil okruh účastníků tak, že jako s účastníky společného řízení ve smyslu § 94k
stavebního zákona jedná se stavebníkem (Obec Makov), s obcí, na jejímž území má být požadovaný
záměr uskutečněn (Obec Makov); dále stavební úřad do okruhu účastníků řízení zahrnul vlastníky
pozemku a stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a ty, kdo mají jiné věcné právo k
tomuto pozemku nebo stavbě (Libor Vodehnal, Lucie Vodehnalová, Jaroslav Fogl, Marcela Foglová,
Jozef Tašner, Iveta Tašnerová, František Štancl, Jana Štanclová, Bc. Martin Kuta, Milan Dudycha, Ing.
Iva Němcová, Ing. Jitka Jiskrová, Zdeněk Paťava, Jaroslav Zeman, Zdeňka Slupecká, Václav Dudycha,
Jaroslav Rejsa, Ilona Rejsová, Jan Vostrčil, Jan Vostrčil, MgA. Petra Mimrová, Zdeněk Chadima,
František Sobota, Jan Jetmar, Petra Dudychová, František Sobota, Tomáš Vopařil, Zdeněk Drahoš, Mgr.
Jarmila Rejmanová, Jarmila Němcová, Josef Vostrčil, Jiřina Sobotová, COOP družstvo HB, Ing. Vít
Řípa, Petra Sedliská, Marie Klementová, Karla Jetmarová, Lucie Sedliská, Jan Drobný, Stanislav
Sedliský, Marta Sedliská, Marie Karalová, Alena Kazdová, Mgr. Jana Nosálová, Dana Kabrhelová, Jiřina
Šplíchalová, Římskokatolická farnost Morašice u Litomyšle, Věra Bulvová, Vodárenská společnost
Chrudim, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Pardubický kraj,), osoby,
jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám
na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými
právy k sousedním pozemkům: st. p. 1/1, 2/2, 3/1, 5, 6, 7, 9/1, 12, 19/3, 21, 24, 57/1, 68, 76, 78, 79, 80,
81, 82, 84/1, 84/2, 87, 90, 91, 93/1, 94, 96, 98, 101, 102/1, 104/1, 104/2, 110, 112/1, 113, 116, 118, 121,
122, 133/1, 139, 141, 150/3, 154/1, 154/2, 164, 173, 186, 195/1, 224, 236, 238, 245, 247, 288, parc. č.
10/1, 56/2, 59/2, 61, 63, 70/1, 71, 72, 73, 76/4, 76/5, 76/6, 77, 78, 80, 90, 91, 100/1, 100/5, 100/7, 101,
102/1, 106/1, 107, 108/1, 108/4, 113/2, 114/1, 114/4, 114/5, 118, 119/1, 122/2, 122/3, 122/4, 123/1,
126/1, 129/1, 129/2, 129/3, 131, 132/1, 133/2, 135, 136/1, 138/2, 140, 142/1, 142/3, 142/4, 144/1, 144/2,
146/1, 146/2, 149, 151/1, 151/2, 155, 156, 161/2, 164/2, 165/1, 165/2, 165/3, 171/1, 173/1, 173/2, 173/3,
175, 189/2, 195/2, 199/1, 202, 205/1, 205/2, 208/2, 208/3, 215, 216, 217/1, 218, 219, 226, 237/1, 237/4,
238, 251/1, 252/1, 252/2, 267, 280, 281, 292, 294/3, 295/3, 310/2, 310/4, 310/5, 310/6, 312/2, 312/4,
313/9, 314/5, 314/6, 314/7, 317/6, 317/7, 318/4, 318/6, 320/2, 320/3, 320/4, 320/5, 320/6, 320/7, 320/8,
320/9, 320/10, 320/11, 320/12, 320/13, 320/15, 491/1, 516/1, 516/2, 516/3, 517/1, 518/1, 521/7, 521/8,
521/11, 522/1, 522/2, 523/3, 523/4, 523/6, 526/9, 528/8, 528/9, 528/18, 528/25, 530/4, 530/6, 530/12,
530/14, 530/23, 530/24, 530/25, 530/26, 530/27, 530/28, 530/29, 530/30, 530/31, 530/32, 530/46, 530/47,
530/50, 532/5, 532/17, 533/5, 533/6, 544/3, 546/3, 547, 595/2, 596, 597/2, 607/3, 608/2, 608/3, 609/1,
617, 619, 622/4, 622/5, 622/11, 622/12, 636/5, 637, 642, 644/4, 647/1, 660/11, 660/16, 666/1, 767/5,
769/1, 770/1, 772/2, 772/5, 772/6, 772/7, 772/8, 773, 774/1, 774/2, 774/3, 777, 845/2, 845/4, 845/5,
845/7, 845/8, 845/12, 845/13, 845/14, 845/16, 845/17, 851/12, 851/15, 853, 856, 858, 859, 860, 862,
865/2, 866, 869/1, 869/4, 870, 871, 872/1, 887/1, 914, 915/4, 915/6, 918/1, 918/8, 921, 925, 939/2, 940/2,
944/1, 965, 968, 969/3, 969/4, 969/5, 977, 978, 983, 988/2, 988/3, 991, 992, 1000 v katastrálním území
Makov u Litomyšle, osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Makov č.p.
92, č.p. 25, č.p. 24, č.p. 85, č.p. 22, č.p. 20, č.p. 16, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 10, č.p. 53, č.p. 98, č.p. 81, č.p.
101, č.p. 95, č.p. 89, č.p. 46, č.p. 44, č.p. 114, č.p. 42, č.p. 40, č.p. 39, č.p. 80, č.p. 38, č.p. 87, č.p. 36, č.p.
34, č.p. 29, č.p. 77, č.p. 31, č.p. 28, č.p. 96, č.p. 79, č.p. 27, č.p. 83, č.p. 75, č.p. 106, č.p. 111, č.p. 110,
č.p. 115, č.p. 57, č.p. 76, č.p. 41, č.p. 9, č.p. 121, č.p. 134, č.p. 129, č.p. 131 a č.p. 138).
Stanoviska sdělili: Městský úřad Litomyšl, oddělení úřadu územního plánování, Městský úřad Litomyšl,
odbor místního a silnič. hospodářství, Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, Hasičský
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záchranný sbor Pardubického kraje, úz.odbor Svitavy, Policie České republiky, Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát.
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:
st. p. 1/1, 2/2, 3/1, 5, 6, 7, 9/1, 12, 19/3, 21, 24, 57/1, 68, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84/1, 84/2, 87, 90, 91,
93/1, 94, 96, 98, 101, 102/1, 104/1, 104/2, 110, 112/1, 113, 116, 118, 121, 122, 133/1, 139, 141, 150/3,
154/1, 154/2, 164, 173, 186, 195/1, 224, 236, 238, 245, 247, 288, parc. č. 10/1, 56/2, 59/2, 61, 63, 70/1,
71, 72, 73, 76/4, 76/5, 76/6, 77, 78, 80, 90, 91, 100/1, 100/5, 100/7, 101, 102/1, 106/1, 107, 108/1, 108/4,
113/2, 114/1, 114/4, 114/5, 118, 119/1, 122/2, 122/3, 122/4, 123/1, 126/1, 129/1, 129/2, 129/3, 131,
132/1, 133/2, 135, 136/1, 138/2, 140, 142/1, 142/3, 142/4, 144/1, 144/2, 146/1, 146/2, 149, 151/1, 151/2,
155, 156, 161/2, 164/2, 165/1, 165/2, 165/3, 171/1, 173/1, 173/2, 173/3, 175, 189/2, 195/2, 199/1, 202,
205/1, 205/2, 208/2, 208/3, 215, 216, 217/1, 218, 219, 226, 237/1, 237/4, 238, 251/1, 252/1, 252/2, 267,
280, 281, 292, 294/3, 295/3, 310/2, 310/4, 310/5, 310/6, 312/2, 312/4, 313/9, 314/5, 314/6, 314/7, 317/6,
317/7, 318/4, 318/6, 320/2, 320/3, 320/4, 320/5, 320/6, 320/7, 320/8, 320/9, 320/10, 320/11, 320/12,
320/13, 320/15, 491/1, 516/1, 516/2, 516/3, 517/1, 518/1, 521/7, 521/8, 521/11, 522/1, 522/2, 523/3,
523/4, 523/6, 526/9, 528/8, 528/9, 528/18, 528/25, 530/4, 530/6, 530/12, 530/14, 530/23, 530/24, 530/25,
530/26, 530/27, 530/28, 530/29, 530/30, 530/31, 530/32, 530/46, 530/47, 530/50, 532/5, 532/17, 533/5,
533/6, 544/3, 546/3, 547, 595/2, 596, 597/2, 607/3, 608/2, 608/3, 609/1, 617, 619, 622/4, 622/5, 622/11,
622/12, 636/5, 637, 642, 644/4, 647/1, 660/11, 660/16, 666/1, 767/5, 769/1, 770/1, 772/2, 772/5, 772/6,
772/7, 772/8, 773, 774/1, 774/2, 774/3, 777, 845/2, 845/4, 845/5, 845/7, 845/8, 845/12, 845/13, 845/14,
845/16, 845/17, 851/12, 851/15, 853, 856, 858, 859, 860, 862, 865/2, 866, 869/1, 869/4, 870, 871, 872/1,
887/1, 914, 915/4, 915/6, 918/1, 918/8, 921, 925, 939/2, 940/2, 944/1, 965, 968, 969/3, 969/4, 969/5, 977,
978, 983, 988/2, 988/3, 991, 992, 1000 v katastrálním území Makov u Litomyšle
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Makov č.p. 92, č.p. 25, č.p. 24, č.p. 85, č.p. 22, č.p. 20, č.p. 16, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 10, č.p. 53, č.p. 98,
č.p. 81, č.p. 101, č.p. 95, č.p. 89, č.p. 46, č.p. 44, č.p. 114, č.p. 42, č.p. 40, č.p. 39, č.p. 80, č.p. 38, č.p. 87,
č.p. 36, č.p. 34, č.p. 29, č.p. 77, č.p. 31, č.p. 28, č.p. 96, č.p. 79, č.p. 27, č.p. 83, č.p. 75, č.p. 106, č.p. 111,
č.p. 110, č.p. 115, č.p. 57, č.p. 76, č.p. 41, č.p. 9, č.p. 121, č.p. 134, č.p. 129, č.p. 131 a č.p. 138
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 lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to podáním u zdejšího správního orgánu.
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 společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení
společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi,
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému
k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o
soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním
záměru.
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Při provádění stavby je stavebník povinen
oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo
osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně
stavebnímu úřadu,
před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena,
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Josef Filipi v. r.
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování
Za správnost vyhotovení:

otisk úředního razítka

Jan Kopecký
vedoucí oddělení
stavebního úřadu

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: .........................................

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

Písemnost byla dne ……………..…..…. zveřejněna na adrese:
http://www.litomysl.cz/?id_str=1311054446716
https://www.obecmakov.cz/uredni-deska

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se
nevyměřuje.
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Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
ODEHNAL PROJEKT s.r.o., IDDS: 63aex65
sídlo: 9. května č.p. 1179/11, 678 01 Blansko 1
zastoupení pro: Obec Makov, Makov č.p. 113, 570 01 Litomyšl
ostatní účastníci (doručenky)
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
zastoupení pro: Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02
Pardubice 2
Libor Vodehnal, Makov č.p. 36, 570 01 Litomyšl
Lucie Vodehnalová, Makov č.p. 36, 570 01 Litomyšl
Jaroslav Fogl, Makov č.p. 61, 570 01 Litomyšl
Marcela Foglová, Makov č.p. 61, 570 01 Litomyšl
Jozef Tašner, Makov č.p. 131, 570 01 Litomyšl
Iveta Tašnerová, Makov č.p. 131, 570 01 Litomyšl
František Štancl, Makov č.p. 138, 570 01 Litomyšl
Jana Štanclová, Makov č.p. 138, 570 01 Litomyšl
Bc. Martin Kuta, Makov č.p. 24, 570 01 Litomyšl
Milan Dudycha, Makov č.p. 83, 570 01 Litomyšl
Ing. Iva Němcová, Dukelská třída č.p. 1641/4, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Ing. Jitka Jiskrová, IDDS: jhkf9eq
trvalý pobyt: Osík č.p. 327, 569 67 Osík u Litomyšle
Zdeněk Paťava, Budislav č.p. 34, 569 65 Budislav u Litomyšle
Jaroslav Zeman, Makov č.p. 109, 570 01 Litomyšl
Zdeňka Slupecká, Makov č.p. 30, 570 01 Litomyšl
Václav Dudycha, Makov č.p. 75, 570 01 Litomyšl
Jaroslav Rejsa, Makov č.p. 28, 570 01 Litomyšl
Ilona Rejsová, Makov č.p. 28, 570 01 Litomyšl
Jan Vostrčil, Makov č.p. 80, 570 01 Litomyšl
Jan Vostrčil, Makov č.p. 80, 570 01 Litomyšl
MgA. Petra Mimrová, Charkovská č.p. 274/11, 779 00 Olomouc 9
Zdeněk Chadima, Hlivická č.p. 415/26, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81
František Sobota, Makov č.p. 134, 570 01 Litomyšl
Jan Jetmar, Makov č.p. 26, 570 01 Litomyšl
Petra Dudychová, Makov č.p. 83, 570 01 Litomyšl
František Sobota, Makov č.p. 134, 570 01 Litomyšl
Tomáš Vopařil, Makov č.p. 29, 570 01 Litomyšl
Zdeněk Drahoš, Makov č.p. 130, 570 01 Litomyšl
Mgr. Jarmila Rejmanová, Makov č.p. 39, 570 01 Litomyšl
Jarmila Němcová, Jarošov č.p. 121, 569 66 Jarošov u Litomyšle
Josef Vostrčil, Makov č.p. 87, 570 01 Litomyšl
Jiřina Sobotová, Makov č.p. 134, 570 01 Litomyšl
COOP družstvo HB, IDDS: d85ce98
sídlo: U Rajské zahrady č.p. 1912/3, 130 00 Praha 3-Žižkov
Ing. Vít Řípa, Čapkova č.p. 841, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1
Petra Sedliská, Makov č.p. 25, 570 01 Litomyšl
Marie Klementová, Makov č.p. 143, 570 01 Litomyšl
Karla Jetmarová, Makov č.p. 26, 570 01 Litomyšl
Lucie Sedliská, Makov č.p. 25, 570 01 Litomyšl
Jan Drobný, Makov č.p. 25, 570 01 Litomyšl
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Stanislav Sedliský, Makov č.p. 25, 570 01 Litomyšl
Marta Sedliská, Makov č.p. 25, 570 01 Litomyšl
Marie Karalová, Makov č.p. 25, 570 01 Litomyšl
Alena Kazdová, Makov č.p. 23, 570 01 Litomyšl
Mgr. Jana Nosálová, Korouhev č.p. 297, 569 93 Korouhev
Dana Kabrhelová, V Peklovcích č.p. 814, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Jiřina Šplíchalová, Dukelská č.p. 925, 570 01 Litomyšl-Město
Římskokatolická farnost Morašice u Litomyšle, Morašice č.p. 1, 569 51 Morašice u Litomyšle
Věra Bulvová, Makov č.p. 34, 570 01 Litomyšl
ostatní účastníci (veřejná vyhláška)
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1/1, 2/2, 3/1, 5, 6, 7, 9/1, 12, 19/3, 21, 24, 57/1, 68, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84/1, 84/2, 87, 90, 91,
93/1, 94, 96, 98, 101, 102/1, 104/1, 104/2, 110, 112/1, 113, 116, 118, 121, 122, 133/1, 139, 141, 150/3,
154/1, 154/2, 164, 173, 186, 195/1, 224, 236, 238, 245, 247, 288, parc. č. 10/1, 56/2, 59/2, 61, 63, 70/1,
71, 72, 73, 76/4, 76/5, 76/6, 77, 78, 80, 90, 91, 100/1, 100/5, 100/7, 101, 102/1, 106/1, 107, 108/1, 108/4,
113/2, 114/1, 114/4, 114/5, 118, 119/1, 122/2, 122/3, 122/4, 123/1, 126/1, 129/1, 129/2, 129/3, 131,
132/1, 133/2, 135, 136/1, 138/2, 140, 142/1, 142/3, 142/4, 144/1, 144/2, 146/1, 146/2, 149, 151/1, 151/2,
155, 156, 161/2, 164/2, 165/1, 165/2, 165/3, 171/1, 173/1, 173/2, 173/3, 175, 189/2, 195/2, 199/1, 202,
205/1, 205/2, 208/2, 208/3, 215, 216, 217/1, 218, 219, 226, 237/1, 237/4, 238, 251/1, 252/1, 252/2, 267,
280, 281, 292, 294/3, 295/3, 310/2, 310/4, 310/5, 310/6, 312/2, 312/4, 313/9, 314/5, 314/6, 314/7, 317/6,
317/7, 318/4, 318/6, 320/2, 320/3, 320/4, 320/5, 320/6, 320/7, 320/8, 320/9, 320/10, 320/11, 320/12,
320/13, 320/15, 491/1, 516/1, 516/2, 516/3, 517/1, 518/1, 521/7, 521/8, 521/11, 522/1, 522/2, 523/3,
523/4, 523/6, 526/9, 528/8, 528/9, 528/18, 528/25, 530/4, 530/6, 530/12, 530/14, 530/23, 530/24, 530/25,
530/26, 530/27, 530/28, 530/29, 530/30, 530/31, 530/32, 530/46, 530/47, 530/50, 532/5, 532/17, 533/5,
533/6, 544/3, 546/3, 547, 595/2, 596, 597/2, 607/3, 608/2, 608/3, 609/1, 617, 619, 622/4, 622/5, 622/11,
622/12, 636/5, 637, 642, 644/4, 647/1, 660/11, 660/16, 666/1, 767/5, 769/1, 770/1, 772/2, 772/5, 772/6,
772/7, 772/8, 773, 774/1, 774/2, 774/3, 777, 845/2, 845/4, 845/5, 845/7, 845/8, 845/12, 845/13, 845/14,
845/16, 845/17, 851/12, 851/15, 853, 856, 858, 859, 860, 862, 865/2, 866, 869/1, 869/4, 870, 871, 872/1,
887/1, 914, 915/4, 915/6, 918/1, 918/8, 921, 925, 939/2, 940/2, 944/1, 965, 968, 969/3, 969/4, 969/5, 977,
978, 983, 988/2, 988/3, 991, 992, 1000 v katastrálním území Makov u Litomyšle
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Makov č.p. 92, č.p. 25, č.p. 24, č.p. 85, č.p. 22, č.p. 20, č.p. 16, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 10, č.p. 53, č.p. 98,
č.p. 81, č.p. 101, č.p. 95, č.p. 89, č.p. 46, č.p. 44, č.p. 114, č.p. 42, č.p. 40, č.p. 39, č.p. 80, č.p. 38, č.p. 87,
č.p. 36, č.p. 34, č.p. 29, č.p. 77, č.p. 31, č.p. 28, č.p. 96, č.p. 79, č.p. 27, č.p. 83, č.p. 75, č.p. 106, č.p. 111,
č.p. 110, č.p. 115, č.p. 57, č.p. 76, č.p. 41, č.p. 9, č.p. 121, č.p. 134, č.p. 129, č.p. 131 a č.p. 138
dotčené orgány (doručenky)
Městský úřad Litomyšl, oddělení úřadu územního plánování, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl
Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silnič. hospodářství, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 20 Litomyšl
Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 01 Litomyšl-Město
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, úz.odbor Svitavy, IDDS: 48taa69
sídlo: Olbrachtova č.p. 37, 568 02 Svitavy 2
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní
inspektorát, IDDS: ndihp32
sídlo: Purkyňova č.p. 2, 568 14 Svitavy 2
ostatní (na vyvěšení)
Městský úřad Litomyšl, oddělení majetkoprávní, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 20 Litomyšl-Město
Obecní úřad Makov, IDDS: 72na4z7
sídlo: Makov č.p. 113, 570 01 Litomyšl

