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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
o zahájení řízení o změně  rozhodnutí o umístění stavby 

Dne 20.09.2021 podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02  Děčín, 
IV – Podmokly, zastoupená na základě plné moci ze dne 28.01.2021 společností MONTPROJEKT, a. 
s., Arnošta z Pardubic 2082, 530 02  Pardubice (dále jen „žadatel“),  žádost na vydání  změny 
rozhodnutí o umístění stavby pod názvem –„Jablonné n. O., 2 vývody z R22 kV“, číslo stavby IE-
12-2007697, v katastrálním území Jablonné nad Orlicí, Bystřec a Čenkovice.

Územní rozhodnutí vydal zdejší stavební úřad dne 21.09.2020 pod č. j. JA/VYST/3248/2020/Va, spis. 
zn.: JA/VYST/1061/2020/Va/09/20. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 27.10.2020

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o změně územního rozhodnutí.

K provedení správního řízení a vydání rozhodnutí na výše uvedenou stavbu  byl Krajským úřadem 
Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic, 532 11  Pardubice, dopisem ze dne 
06.02.2019 pod č. j. KrÚ-9934/2019/OMSŘI/Kš-urč., stanoven odbor výstavby a ŽP Městského úřadu 
Jablonné nad Orlicí.

Změna trasy bude nově umístěna na těchto pozemcích

katastrální území Bystřec

parc. č. 3375/1 (ostatní plocha), 237/1 (trvalý travní porost), 237/18 (trvalý travní porost), 237/41 
(trvalý travní porost), 318/13 (trvalý travní porost), 3374 (ostatní plocha), 

katastrální území Čenkovice

parc. č. 494/26 (trvalý travní porost), 494/30 (trvalý travní porost), 496 (trvalý travní porost), 526 
(trvalý travní porost), 566 (trvalý travní porost), 379/1 (ostatní plocha), 390 (ostatní plocha), 470/2 
(trvalý travní porost), 494/27 (trvalý travní porost), 494/32 (trvalý travní porost), 866 (ostatní plocha), 
468 (trvalý travní porost), 619/1 (trvalý travní porost), 179 (ostatní plocha), 201/4 (ostatní plocha), 
206/3 (ostatní plocha), 376/4 (trvalý travní porost), 377/5 (ostatní plocha), 379/3 (ostatní plocha), 
385/4 (ostatní plocha), 389/7 (trvalý travní porost), 471 (trvalý travní porost), 472 (trvalý travní 
porost), 486/4 (trvalý travní porost), 494/31 (trvalý travní porost), 619/3 (trvalý travní porost), 861/6 
(ostatní plocha), 861/14 (ostatní plocha), 861/15 (ostatní plocha), 861/16 (ostatní plocha), 861/21 
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(ostatní plocha), 861/22 (ostatní plocha), 881/3 (ostatní plocha), 895/2 (ostatní plocha), 927 (ostatní 
plocha), 947/1 (ostatní plocha), 1002/3 (ostatní plocha), 1002/4 (ostatní plocha), 1010 (ostatní plocha), 
944/1 (ostatní plocha), 493/1 (trvalý travní porost), 940/3 (vodní plocha), 551/1 (ostatní plocha), 553/1 
(trvalý travní porost), 868/1 (ostatní plocha), 861/20 (ostatní plocha), 228/2 (ostatní plocha), 228/1  
(ostatní plocha), 229/1 (ostatní plocha), 238/1 (ostatní plocha), 484/1 (trvalý travní porost)

Ochranné pásmo bude zasahovat na tyto pozemky

katastrální území Bystřec

parc. č. 3375/3 (ostatní plocha)

katastrální území  Čenkovice

parc. č. 206/1 (ostatní plocha), 861/2 (ostatní plocha), 861/23 (ostatní plocha), 494/25 (trvalý travní 
porost), 377/3 (ostatní plocha), 389/1 (trvalý travní porost), 391/24 (ostatní plocha), 391/27 (ostatní 
plocha), 385/8 (ostatní plocha), st. č. 198/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 376/3 (trvalý travní 
porost), 376/5 (trvalý travní porost), 375/3 (ostatní plocha), st. č. 189 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc. č. 206/7 (ostatní plocha)

Dočasné stavby po dobu výstavby budou umístěny na těchto pozemcích 

katastrální území Čenkovice

parc. č. 494/30 (trvalý travní porost), 526 (trvalý travní porost), 540/2 (trvalý travní porost), 551/3 
(ostatní plocha), 868/2 (trvalý travní porost), 551/1 (ostatní plocha),  553/1 (trvalý travní porost) a 
868/1 (ostatní plocha)

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN VENKOVNÍHO A KABELOVÉHO VEDENÍ VN A NN: 
Během zpracování projektové dokumentace bylo nutné provést změny trasy vedení z těchto důvodů:

1. Žádost vlastníka pozemku p. č. 237/1 v k. ú. Bystřec o uložení vedení vn do země z důvodu 
plánované výstavby na tomto pozemku.

2. Z důvodu podání žaloby na vlastnictví některých pozemků v k. ú. Čenkovice nelze v současné době 
uzavřít příslušné smlouvy na věcné břemeno a tudíž realizovat stavbu na těchto pozemcích. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o stavbu vysoké důležitosti, bylo investorem rozhodnuto o změně trasy a 
technického řešení v části obce Čenkovice tak, aby se realizace stavby zdržela co nejméně.

Protože během zpracování projektové dokumentace byla část venkovního vedení nahrazena 
kabelovým vedením, byla provedena změna číslování stožárů v úseku Bystřec - Čenkovice 

POPIS ZMĚN NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:

V rámci změny trasy vedení bude:

v katastrálním území  Bystřec 

- část venkovního vedení vn nahrazena kabelovým vedením vn

v katastrálním území  Čenkovice:

- část venkovního vedení vn vedena v jiné trase,
- část venkovního vedení vn nahrazena kabelovým vedením vn v jiné trase
- vybudování nové trafostanice č. UO_1812, která nahradí stávající trafostanici č. UO_0405
- kabelová vedení nn přepojena do nové trafostanice, propojení nové trafostanice se stávajícím 

venkovním vedením nn, úprava trasy kabelového a venkovního vedení nn.
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SO 01 – Venkovní vedení vn 22kV

k.ú. Bystřec:

Úsek navrženého venkovního vedení mezi stožáry původní č. 19 až 22 byl zrušen. Venkovní vedení 
vn bude navazovat na kabelové vedení vn od stožáru č. 17 (původní č. 22) směrem na Čenkovice.

Sloup č. 1 na odbočce k trafostanici č. UO_0493 bude vyměněn za nový sloup se svislým úsekovým 
odpínačem, u sloupu bude zřízeno nové uzemnění páskou FeZn ve tvaru dvou ekvipotenciálních kruhů 
ve vzdálenosti 1 a 3 m od sloupu.

k.ú. Čenkovice

Od stožáru č. 63 (původní č. 68) bude venkovní vedení vn vedeno směrem nad zastavitelnou část obce 
Čenkovice a dále ke stávajícímu vedení vn směr Orličky, kde bude dvojité vedení ukončeno na stožáru 
č. 5. Od tohoto stožáru povede jednoduché venkovní vedení vn v trase stávajícího venkovního vedení 
ke stožáru č. 9 (původní č. 7), kde bude ukončeno. 

Sloup č. 3 stávajícího venkovního vedení vn směr Orličky bude vyměněn za nový betonový sloup s 
úsekovým odpínačem, u sloupu bude zřízeno nové uzemnění páskou FeZn ve tvaru tří 
ekvipotenciálních kruhů ve vzdálenosti 1, 3 a 5 m od sloupu.

SO 02 – Kabelové vedení vn 22kV

k.ú. Bystřec

Kabelové vedení vn (linka VN2210 a VN2211) od stožáru č. 16 bude prodlouženo ke stožáru č. 17 
(původní č. 22).

Ze stožáru č. 18 (původní č. 23) bude veden nový kabel vn s přiloženou prázdnou trubkou HDPE ke 
sloupu č. 1 na odbočce k trafostanici č. UO_0493. V části trasy bude veden v souběhu s kabelovým 
vedením vn linek VN2210 a VN2211.

Na stávající kabel vn od trafostanice UO_1525 bude naspojkován nový kabel a bude veden ke stožáru 
č. 18 (původní č. 23).

k.ú. Čenkovice:

Od stožáru č. 66 budou vedeny dva kabely vn s přiloženou prázdnou trubkou HDPE směrem k silnici, 
dále podél silnice ke garážím, kde protlakem přejdou na druhou stranu silnice na pozemek p.č. 484/2 a 
dále již navrženou trasou k trafostanici č. UO_0040.

Ze stožáru č. 9 bude veden kabel vn s přiloženou prázdnou trubkou HDPE přes louku k místní 
komunikaci a dále v místní komunikaci na pozemek p.č. 179 do nové trafostanice č. UO_1812.

Z nové trafostanice č. UO_1812 bude veden kabel vn s přiloženou prázdnou trubkou HDPE podél 
místní komunikace a vodní nádrže do trafostanice č. UO_1307.

Stávající kabel vn směr trafostanice č. UO_1557 bude odpojen  ze stávajícího sloupu č. 16 a bude 
zapojen do nové trafostanice č. UO_1812.  

Vývody kabelových vedení na stožáry budou opatřeny omezovači přepětí.

SO 03 – Kombinované zemnící lano

Bude ukončeno na stožáru č. 9 (původní č. 7) v k.ú. Čenkovice.

SO 04 – Zemní optický kabel

Zemní optický kabel (ZOK) - bude veden ze stožáru č. 16 na stožár č. 17 (původní č. 22). Na těchto 
stožárech bude pomocí optických spojek napojen na KZL. ZOK bude v celé délce uložen v trubce 
HDPE, která bude uložena v kabelové chráničce.

Prázdná trubka HDPE bude přiložena:
- ke kabelu vn od stožáru č. 18 (původní č. 23) ke sloupu č. 1 na odbočce k trafostanici č. UO_0493 v 
   k.ú. Bystřec
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- ke kabelům vn od stožáru č. 66 ke trafostanici č. UO_0040 v k.ú. Čenkovice
- ke kabelu vn ze stožáru č. 9 do trafostanice č. UO_1812 v k.ú. Čenkovice
- ke kabelu vn z trafostanice č. UO_1812 do trafostanice č. UO_1307 v k.ú. Čenkovice.
Prázdné trubky HDPE budou na sloupech, stožárech a v trafostanicích zaslepeny.

SO 05 – Kabelové vedení nn 1kV

Kabel nn z trafostanice UO_0040 v k.ú. Čenkovice bude ukončen v novém kabelovém pilíři na 
pozemku p.č. 484/1. V pilíři bude odjištěn kabelový vývod do venkovního veden nn.

Z nové trafostanice č. UO_1812 na pozemku p.č. 179 v k.ú. Čenkovice bude veden nový kabel nn na 
nový betonový sloup č. 222 (výměna sloupu na stejném pozemku).

Všechny vývody kabelů nn ze stávající trafostanice č. UO_0405 budou prodlouženy a vedeny do nové 
trafostanice č. UO_1812.

SO 06 – Venkovní  vedení nn 1kV

Na pozemku p.č. 484/1 v k.ú. Čenkovice bude umístěn nový betonový sloup č. 221, na kterém bude 
ukončeno stávající venkovní vedení nn ze směru od č.p. 228.

Na pozemku p.č. 179 v k.ú. Čenkovice bude stávající betonový sloup č. 1 vyměněn za nový č. 222.

Po zprovoznění kabelového vedení nn bude demontováno stávající venkovní vedení z trafostanice 
UO_0040 na pozemek p.č. 484/1.

SO 07 – Trafostanice UO_1812 stavební část

Na pozemku p.č. 179 v k.ú. Čenkovice bude umístěna nová kompaktní betonová trafostanice č. 
UO_1812, typ Eltraf  ETSbb 342 levá. Vstupy kabelů vn do DTS budou osazeny a utěsněny 
průchodkami proti vniknutí vody. Rozměry kompaktní betonové  trafostanice  jsou 3 m x 4,2 m a 
výška nad terénem cca 2,8 m. 

PS 01 - Trafostanice UO_1190 technologická část

Beze změny.

PS 02 - Trafostanice UO_0040 technologická část

Beze změny.

PS 03 - Rozvodna 22 kV

Beze změny.

PS 04 – Trafostanice UO_1812 technologická část

Trafostanice bude vybavena rozvaděčem vn v konfiguraci KKKT a rozvaděčem nn v provedení s 12 
vývody.

PS 06 – Trafostanice UO_1812 transformátor

Trafostanice bude vybavena olejovým transformátorem 22/0,4 kV, 400 kVA.

SO 08 – Trafostanice UO_0405 stavební část
PS 05 - Trafostanice UO_0405 technologická část
PS 07 – Trafostanice UO_0405 transformátor

Po zprovoznění nové trafostanice č. UO_1812 bude provedena kompletní demontáž trafostanice č. 
UO_0405.

Změna stavby je zakreslena na koordinačních situačních výkresech č. C3.3, C3.6 a C3.7  (výkresy č. 
C3.3, a C3.6 v měřítku 1:2000 – volně zmenšeno, výkres č. C3.7 v měřítku 1:1000).
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Odbor výstavby a ŽP Městského úřadu v Jablonném nad Orlicí, jako stavební úřad příslušný podle § 
13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
(dále jen „stavební zákon“), a jako stavební úřad místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), oznamuje podle § 87 odst. 1 
stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti ústní 
jednání na den

30.11.2021 (úterý) v 09:00 hodin

se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Obecního úřadu Bystřec, 561 54  Bystřec 182

30.11.2020 (úterý) v 10:30 hodin

se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Obecního úřadu Čenkovice, 561 64 Čenkovice 168

Podle §  89 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 
odst. 4 stavebního zákona, a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti  musí být uplatněny 
nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději 
uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního 
jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky 
účastníků řízení  a připomínky veřejnosti uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 
plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4, se 
nepřihlíží

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která 
může být  účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti 
projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která je 
účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního  předpisu  zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího stavebního úřadu ve lhůtě shora uvedené 
(návštěvní dny Po a St 7.30 – 17.00 hod.) nebo po dohodě s oprávněnou úřední osobou v provozní 
době úřadu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc dle ust. § 33 
správního řádu.

Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. 
a) a § 85 odst. 2 písm. a).

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu 
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo 
opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo 
závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona 
tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo 
stavbu.
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Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje stavební úřad oznámení o 
zahájení řízení a další úkony v řízení podle § 87 odst. 1 stavebního zákona, postupem podle § 144 
odst. 6 správního řádu.

Na předmětnou stavbu se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění.

SDĚLENÍ

Vzhledem k tomu, že v uvedeném řízení bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání 
rozhodnutí dne 11.06.2020, účastníci řízení mají možnost v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 
správního řádu, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to nejpozději do 07.12.2021. Do podkladů je 
možné nahlédnout na stavebním úřadě v návštěvní dny pondělí a středa (7:30-11:30, 12:30-17:00 
hodin) nebo po dohodě s oprávněnou úřední osobou v provozní době úřadu.

vedoucí odboru výstavby a ŽP
Hana Valentová, DiS.

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 
v Jablonném nad Orlicí, Obecního úřadu Bystřec a Obecního úřadu Čenkovice. 15 den je posledním 
dnem oznámení.

Datum vyvěšení: …………… Datum sejmutí: ....................

………………….................... ………………......................
Podpis oprávněné osoby, Podpis oprávněné osoby,
potvrzující vyvěšení    potvrzující sejmutí

Účastníci řízení nebo jejich zmocněnci  dle § 85 odst. 1 stavebního zákona: 
(doporučeně na dodejku)

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (doručí se: MONTPROJEKT, a. s., Arnošta z Pardubic 
2082, 530 02  Pardubice – adresa pro doručování MONTPROJEKT, a. s., Lidická 934, 570 01  
Litomyšl DS: dp2eq2)
Obec Bystřec, 561 54 Bystřec čp. 182
Obec Čenkovice, 561 64 Čenkovice čp. 168

Účastníci řízení nebo jejich zmocněnci  dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: 
(doporučeně na dodejku)

Obec Bystřec, 561 54 Bystřec čp. 182
Obec Čenkovice, 561 64 Čenkovice  č. p. 168
Ing. Černohorský Pavel, 561 54 Bystřec č. p. 92
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Zemědělská a.s. Bystřec, 561 54 Bystřec č. p. 411
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha
Vanická Dana, Topolová 1752, 565 01 Choceň
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53  Pardubice
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Ing. Pavlík Zdeněk, Pavlovova 1249/43, Předměstí, 568 02 Svitavy
Jindřich Beran, 561 34 Výprachtice č. p. 152
Ing. Petr Beran, Nad Údolím 122, Řež, 250 68 Husinec
Mgr. Radomíra Beranová, 561 34 Výprachtice č. p. 152
Ing. Petr Langr, 561 53 Dolní Čermná č. p. 8
Janina Langrová, 561 64 Čenkovice č. p. 179
Jaroslav Pouk, 561 23 Damníkov č. p. 102
Josef Škrkoň, 560 02 Rybník č. p. 49
Jiřina Škrkoňová, 560 02 Rybník č. p. 49
SKI KLUB Česká Třebová, z.s., Na Skále 573, 560 02 Česká Třebová
SKIPARK ČERVENÁ VODA s.r.o., Mlýnický Dvůr 8,  561 69 Červená Voda
TJ Čenkovice z. s., 561 64 Čenkovice č. ev. 153
SKI Čenkovice s.r.o.,  561 64 Čenkovice č. ev. 6

Ing. Ševeček Ivo, Rousínovská 1027/1, Slatina, 627 00 Brno
Mgr. Ševečková Slavomila, Rousínovská 1027/1, Slatina, 627 00 Brno
Hájek Jaroslav, Pardubická 566, 565 01 Choceň
Hájek Libor Mgr., Pardubická 566, 565 01 Choceň
Vágnerová Hana, B. Němcové 1598, 560 02 Česká Třebová
Strnad Jaromír, B. Němcové 1598, 560 02 Česká Třebová
Strnadová Blanka, B. Němcové 1598, 560 02 Česká Třebová
Machač Lubomír, Hýblova 71, 560 02 Česká Třebová
Machačová Pavla, Hýblova 71, 560 02 Česká Třebová
Kuchař Milan, 561 64 Čenkovice č. p. 225
Mgr. Beranová Jaroslava, K Levému Hradci 215, Řež, 250 68 Husinec

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí 
CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

Účastníci řízení nebo jejich zmocněnci  dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: 
(veřejnou vyhláškou)

V souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona se účastníci územního řízení podle § 85 odst. 
2 písm. b) stavebního zákona v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných 
veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí 
dotčených vlivem záměru. 

Účastníky řízení jsou vlastníci následujících pozemků a staveb:

Katastrální území Bystřec

237/19 (trvalý travní porost), 237/20 (trvalý trvaní porost), 237/21 (trvalý travní porost), 237/22 
(trvalý travní porost), 237/23 (trvalý travní porost), 237/25 (trvalý travní porost), 

Katastrální území Čenkovice

206/6 (ostatní plocha), 484/2 (zahrada), 374/9 (ostatní plocha), 475/1 (trvalý travní porost), 486/13 
(trvalý travní porost), 486/14 (trvalý travní porost), 486/15 (trvalý travní porost), 385/1 (ostatní 
plocha), 385/3 (ostatní plocha), 386/1 (zahrada), st. 414 (zastavěná plocha a nádvoří), 386/2 (zahrada), 
st. č. 195 (zastavěná plocha a nádvoří),  st. č. 198/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 949 (ostatní plocha), 
227/1 (ostatní plocha), 229/2 (ostatní plocha), 



č. j. JA/VYST/4240/2021/Va strana: 8

Dotčené orgány
(doporučeně na dodejku)

Obecní úřad  Bystřec, 561 54 Bystřec čp. 182
Obecní úřad Čenkovice, 561 64 Čenkovice čp. 168
Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, 564 01  Žamberk
Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, náměstí J. M. Marků 12, 563 01  Lanškroun

- orgán ochrany přírody a krajiny
- vodoprávní úřad

Městský úřad Lanškroun, odbor dopravy a silničního hospodářství, náměstí J. M. Marků 12, 563 01  
Lanškroun
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, 
Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27  Ústí nad Orlicí
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování, Komenského náměstí 
125. 532 11  Pardubice

Na vědomí
Obecní úřad Výprachtice, stavební úřad, 561 34 Výprachtice 3
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