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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 
 

O Z N Á M E N Í  
O ZAHÁJENÍ  ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ  O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU  
 

Žadatel, ČEZ Distribuce a.s., IČ: 247 29 035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupena na 
základě plné moci  společností Montprojekt, a.s., IČO: 28494032, Arnošta z Pardubic 2082, 
531 17 Pardubice, podala dne 21.12.2022 žádost o vydání územního  rozhodnutí o umístění 
stavby s názvem: „IV-12-2025337 RK, Č. Meziříčí, Na Štěpnici, knn, umístěná na 
pozemcích: pozemek parc. č., 1113, parc. č. 1112/33, parc. č. 300/3, parc. č. 369, parc. č. 
372, parc. č. 359/1, parc. č. 359/3, parc. č. 380, parc. č. 1113, parc. č. 1106, parc. č. 
1105/1, parc. č. 260/1, parc. č. 367/1, parc. č. 364/1, parc. č. 371, parc. č. 364/2, parc. č. 
363, parc. č. 375, parc. č. 361, parc. č. 427, parc. č. 411/1, parc. č. 414, parc. č. 429, parc. 
č. 433/2, parc. č. 433/1, parc. č. 376/2, parc. č. 1105/2, parc. č. 378/1, parc. č. 377/1, parc. 
č. 1112/17 v k. ú. České  Meziříčí.“ 
 
Předložená projektová dokumentace řeší špatný technický stav vedení NN formou 
rekonstrukce distribuční sítě. 
 
 SO1 – Kabelové  vedení nn 
Montáž kabelového  vedení  nn 1Kv bude provedena dle situačního  výkresu č. 1, zapojení 
kabelů viz. schéma sítě, výkres č. 2. 
Pojistkové  skříně budou  umístěny v pilířích převážně v oplocení. Vždy je to uvedeno 
v popisku  konkrétní skříně a HDV na výkresu  č. 1. 
SO1.1 – Montáž HDV 
Montáž HDV bude provedena dle situačního  výkresu  č. 1, zapojení  kabelů viz. schéma sítě, 
výkres č. 2. Všechna HDV budou  v zemi   uložena v plastové chráničce. Nová kabelová  
vedení  budou  v zemi, nebo  ve zdech domů, dle připojovacích  podmínek.  
SO2 – Úprava venkovního  vedení nn 
Nový podpěrný  bod č. 54 bude vybudována do místa stávajícího PB 54, který bude novým PB 
nahrazen. Stávající venkovní vedení nn 1kV ve směru  od PB č. 53 a PB č. 56 se na nový  PB 
54 přepojí. Svodem bude vedení zapojeno do pojistkového pilíře R86 umístěného v blízkosti 
tohoto  sloupu, kde bude dále napojeno na kabelové zemní vedení směr R85. HDV pro  č. p. 
319 bude provedeno zemním kabelem zapojeným do pojistkového pilíře R86.  
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SO3 – Demontáž venkovního vedení nn 
Po montáži  kabelového vedení,  a přepojení odběratelů, se venkovní vedení  nn demontuje dle 
situačního výkresu č. 4, a ekologicky zlikviduje.  
 
Obsah stavby:  
SO 1- Montáž kabelového vedení nn, SO1.1 – Montáž HDV 
Kabelové  rozvody NN v zemi jsou  navrženy kabely 1-AYKY-j 3x240+120, 1-AYKY-J 
3x120+70, 1-AYKY-J 4x70, 1-AYKY-J 4x50. Montáž kabelového vedení nn 1kV a HDV bude 
provedena dle situačního výkresu č. 1, zapojení  kabelů viz. schéma sítě, výkres č. 2. 
Pojistkové skříně budou umístěny v pilířích převážně v oplocení. Vždy je to uvedeno v popisku  
konkrétní skříně a HDV na výkresu  č. 1. Všechna HDV budou  v zemi  uložena v plastové  
chráničce.  
Kabely NN budou ukončeny na V-svorkách rozvaděče NN trafostanice, rozpojovací a 
přípojkových  skříní.  
Kabelové skříně budou  uzemněny zemnícím páskem FeZn 30x4 na hodnotu přesahující 15Ω v 
délce max. 20 (50)m. Zemnící  pásek  bude uložen ve společném výkopu s kabely NN. Zemnící 
pásek  bude uložen o  min. 10 cm od nejbližšího  kabelu, pokud to  nebude možné, tak  min. 10 
cm pod kabelem. Zemnící  pásek  bude obsypán zeminou, na přechodu ze země opatřen gumo-
asfaltovým nátěrem.  
Zemní práce:  
Základové  díly kabelových  skříní budou uloženy ve výkopu hloubky 65cm. Po  jeho  usazení 
je nutné základový díl zapískovat do výše 100mm nad upravený  terén suchým plaveným 
pískem frakce 0-4mm a dále dosypat vrstvou tlustou 200mm keramzitu (z důvodu omezení 
prostupu zemní  vlhkosti). Kabelové  skříně budou osazeny spodní hranou skříně min. 60 cm 
nad upravený terén.  
Do  výkopu budou kabely 1kV uloženy dle ČSN 332000-5-52, ČSN 76005 a PNE 341050 
v platném znění na vrstvu jemnozrnného  písku o síle nejméně 8cm. Kabel se zasype pískovou  
vrstvou stejné  tloušťky. Vrstva se měří od obvodu (povrchu) kabelu. Kabely do 1kV v trasách, 
kde mohou být mechanicky poškozeny, se mohou klást do  země bez mechanické ochrany, 
musí se, ale označit tak, že se nejméně 20 cm nad kabely položí výstražná fólie červené barvy 
(dle ČSN 736006). 
Minimální  hloubka uložení kabelů 1Kv ve volném terénu (s mech. ochranou) a chodníku (bez  
mech. ochrany) je 35cm, ve volném terénu bez mechanické ochrany 70cm. V krajnici  vozovky 
a pod vozovkou 100cm (s mechanickou  ochranou – např. korugovaná  trubka). Pod pražcem 
kolejí 200cm. Mechanická  ochrana musí  přesahovat  min 1m krajnici silnice. V zemině tř. 3 
až 4 strojně, v místech nepřístupných  technice se bude provádět ruční  výkop. 
V blízkých soubězích a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi (v ochranných pásmech) budou  
zemní  práce prováděny ručně a tyto sítě budou zabezpečeny proti poškození. Veškeré  zemní 
práce, souběhy a křížení s inženýrskými sítěmi a uložení kabelů bude prováděno v souladu 
s normami ČSN 73 6005.2020, ČSN 332000-5-52 ED. 2:2012, PNE 341050 ed. 3:2020 a za  
dodržení podmínek vlastníků inženýrských sítí. Trasa a hloubka uložení kabelů bude 
koordinována a provedena tak, aby byly dodrženy nejmenší  dovolené  vodorovné a svislé  
vzdálenosti  podzemních sítí dle tab. A.1 a A.2, ČSN 73 6005:2020.  
V případě že nebudou  příslušnými  správci sítí předány údaje o hloubkách  uložení, budou  
pro  jejich  ověření provedeny ručně kopané  sondy.  
Budou-li  kabely uloženy v plastových korugovaných trubkách, budou v trase souběhu 
kabelových  rozvodů NN  trubky uloženy s mezerou 5cm v podélném směru, která po zásypu 
slouží jako protipožární přepážka.  
Trubky budou  ukládány tak, aby spoje byly ve směru svážného  terénu a tím bylo omezeno 
prolínání vody do  trubek. Trubky budou  vytaženy nad terén do pilíře kabelové přípojkové  
skříně a zapěněny. Při pokládce bude postupováno s náležitou obezřetností, tak, aby v žádném 
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případě nedošlo k jejich  poškození a tím ke vniknutí  vody. V trase kabelových  rozvodů bude  
do 20 až 30cm nad povrch trubky uložena výstražná folie. 
V místě uložení kabelů do komunikace bude povrch komunikace opětovně vyspraven dle 
skladby stávajících povrchů komunikací. V trase nad výkopem budou komunikace a 
manipulační  plochy vyspravena dle skladby stávajících povrchů vč. hutněných  podkladních 
vrstev nutných pro realizaci povrchu. V pásu 0,25m mimo výkop budou komunikace a 
manipulační  plochy vyspraveny dle skladby stávajících povrchů vč. první podkladní  vrstvy 
nutné pro realizaci povrchu.  
V případě provádění výkopu  při křížení inženýrských  sítí v hloubce 1,5m nebo při  nestabilitě 
výkopů při provádění prací  budou výkopy zabezpečeny pažením.  
Záhozy budou prováděny hutněním, v místě křížení inženýrských  sítí plynovodu, vodovodu 
apod. bude hutnění prováděno jen se souhlasem a dle podmínek vlastníků těchto sítí. Zemina 
nebude z pozemků odvážena, ale bude provedeno navýšení zeminy nad výkopem s jejím  
následným slehnutím. 
Výkopy budou prováděny v souladu s právními předpisy a normami, zejména s NV č. 
591/2006 Sb.. V místech, kde bude prováděna činnost, při níž je nutno vstoupit do výkopu, 
bude výkop rozšířen minimálně na 0,8m. Toto rozšíření bude řešeno formou dodatku  na 
vícepráce. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo  jinak náchylných k sesutí a 
v místech, kde je nutno počítat  s opakovanými  otřesy, musí  být stěny těchto  výkopů 
zabezpečeny pažením podle stanoveného technologického  postupu  zhotovitele.  
Při  rekonstrukci el. vedení nn bude provedena v případě opětovného napojení do  stávajících 
elektroměrových rozváděčů úprava, a to zapojením přívodního  vodiče PEN na nulový můstek 
63A, s propojeným vodičem CY 6mm2 do elektroměru. Fázové vodiče budou zapojeny na 
hlavní  jistič odběratele.   
Po připojení hlavních domovních přívodů budou stávající elektroměrové rozvaděče opětovně 
zaplombovány. Také  stávající pojistkové  skříně, ve kterých  bude provedeno napojení  
stávajících  hlavních domovních přívodů svorkovnicemi, budou  zaplombovány.  
 
SO2 - Venkovní vedení nn 
Nový podpěrný bod č. 54 bude vybudován do místa stávajícího PB54, který  bude novým PB 
nahrazen. Stávající venkovní vedení  1kV ve směru od PB č. 53 a PB č. 56 se na nový PB 54 
přepojí. Svodem bude  vedení  zapojeno do pojistkového pilíře R86 umístěného v blízkosti 
tohoto  sloupu, kde bude dále napojeno na kabelové zemní  vedení  směr R85. HDV pro  č. p. 
319 bude provedeno  zemním kabelem zapojeným do  pojistkového  pilíře R86. 
Uzemnění  bude provedeno zemnícím páskem FeZn 30x4 v délce max. 50m uloženým v zemi 
v trase kabelového  vedení směr R85 (max. 5Ω – na PB54). Zemnící pásek bude uložen min. 
10 cm od nejbližšího kabelu, pokud to nebude možné, tak min. 10sm pod kabelem. Zemnící 
pásek  bude obsypán zeminou, na přechodu ze země opatřen gumo-asfaltovým nátěrem.  
Omezovače přepětí 0,440/10kA budou instalovány na PB č. 54.  
Zemní práce:  
Základy sloupů NN jsou navrženy dle tabulek základů EGÚ Brno pro zeminu hlinitopísčitou 
třídy 3-4 s výpočtovou  únosností 0,1 – 0,3MPa. Pro zhotovení betonových základů sloupů JB 
se použije beton třídy C12/15 a vyšší. Veškeré záhozy budou prováděny s hutněním po 
vrstvách. PO provedení záhozů nových a demontovaných základů sloupů NN bude terén po 
slehnutí zeminy okolo sloupů řádně srovnán, v místech zatravněných udržovaných  ploch 
opětovně zatravněn.  
 
SO3- Demontáž   
Po  demontáži  kabelového  vedení, a přepojení odběratelů, se stávajícího betonové, dřevěné  
sloupy, střešníky a konzoly včetně vodičů Al Fe demontuje dle situačního výkresu  č. 4, a 
ekologicky zlikviduje. 
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Seznam pozemků dotčených umístěním stavby v k. ú. České Meziříčí: 
 
pozemek parc. č., 1113, parc. č. 1112/33, parc. č. 300/3, parc. č. 369, parc. č. 372, parc. č. 
359/1, parc. č. 359/3, parc. č. 380, parc. č. 1113, parc. č. 1106, parc. č. 1105/1, parc. č. 
260/1, parc. č. 367/1, parc. č. 364/1, parc. č. 371, parc. č. 364/2, parc. č. 363, parc. č. 375, 
parc. č. 361, parc. č. 427, parc. č. 411/1, parc. č. 414, parc. č. 429, parc. č. 433/2, parc. č. 
433/1, parc. č. 376/2, parc. č. 1105/2, parc. č. 378/1, parc. č. 377/1, parc. č. 1112/17  v k. ú. 
České  Meziříčí.“ 
 
Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena dokumentací pro územní řízení, 
vypracovanou společností MONTPROJEKT, a. s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 
Pardubice, autorizovanou Ing. Vít Mervart, autorizovaným inženýrem pro technologická 
zařízení staveb – ČKAIT 0602914, pod č. archivním: 2514 11085, s dokladovou částí, 
obsahující závazná stanoviska dotčených orgánů a vlastníků technické a dopravní 
infrastruktury.   
 
Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno územní  řízení o umístění stavby.  
 
Městský úřad  Opočno, odbor výstavby, jako příslušný obecný stavební úřad podle §13 odst. 
1 písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o  územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění (dále jen „stavební zákon“), s působností podle § 13 odst. 7 stavebního 
zákona, oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení s velkým 
počtem účastníků řízení, ve smyslu § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění, dále jen správní řád,  účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a  v § 85 
odst. 2 písm. a)  stavebního zákona a dotčeným orgánům doručením písemného vyhotovení  
do vlastních rukou na doručenku nebo do datové schránky a ostatním účastníkům územního 
řízení  uvedeným v § 85 odst. 2  písm. b) stavebního zákona  veřejnou vyhláškou, vyvěšenou 
na úřední desce Městského úřadu Opočno a Obecního úřadu České Meziříčí a to i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.  
 
Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný 
podklad pro posouzení záměru, upouští podle § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního 
jednání a ohledání na místě. 
 
Dle § 87 odst. 1 stavebního zákona, upustí–li stavební úřad od ústního jednání, stanoví lhůtu, 
do kdy mohou účastníci  řízení uplatnit námitky a dotčené orgány  závazná stanoviska; tato 
lhůta nesmí být  kratší než 15dnů.  
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební záměr velkého rozsahu s velkým počtem účastníků 
řízení, stavební úřad tuto lhůtu upravil a to takto: Dotčené orgány mohou svá závazná 
stanoviska a účastníci řízení své námitky uplatnit ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení.  
 
Poučení účastníků řízení a dotčených orgánů o uplatnění závazných stanovisek, námitek a 
připomínek: 
 
Podle § 89 odst. 1 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, kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti, jinak se k nim 
nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska 
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dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení a 
připomínky veřejnosti uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. 
 
Podle § 89 odst. 2 stavebního zákona, k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o 
kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.   
 
Podle § 89 odst. 3 stavebního zákona, účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, 
které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitekː k námitkám, 
které překračují rozsah stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží. 
 
Podle § 89 odst. 4 stavebního zákona, 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) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávání 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.  
 
Poučení účastníků řízení o právech a povinnostech, vyplývajících ze zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád: 
 
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ MÁ ZEJMÉNA TATO PRÁVA:  
 
 pokud účastník řízení prohlásí, že  neovládá jazyk,  jímž se vede jednání, má právo na 

tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstará na své náklady (§ 16 odst. 3 
správního řádu) 

 pokud je účastník řízení občanem České republiky příslušejícím k národnostní menšině, která 
tradičně  a dlouhodobě žije na  území České republiky, má před  správním orgánem  právo činit  
podání a  jednat v jazyce své národnostní  menšiny (§ 16 odst. 4 správního řádu) 

 zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení  se prokazuje písemnou plnou mocí,  kterou lze 
udělit i ústně do protokolu; v  téže věci může  mít  účastník řízení současně  pouze jednoho 
zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního řádu) 

 navrhovat důkazy  a činit jiné návrhy  po celou dobu řízení  až do vydání rozhodnutí;  přičemž 
správní orgán může  usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy (§ 36 odst. 1 
správního řádu) 

 vyjádřit  v řízení své  stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) 
 před vydáním rozhodnutí  ve věci  vyjádřit se  k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního 

řádu) 
 nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu) 
 činit si výpisy a právo  na to, aby správní orgán  pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4 

správního řádu) 
 aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve  prospěch 

účastníka řízení i v jeho  neprospěch (§ 50 odst. 3 správního řád) 
 na oznámení rozhodnutí  (§ 72 správního řádu) 

 
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ MÁ ZEJMÉNA TYTO POVINNOSTI:  
 předložit na výzvu oprávněné úřední  osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního řádu) 
 poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů  pro 

vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu) 
 označit  důkazy  na  podporu  svých tvrzení (§ 52 správního řádu) 
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       Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u odboru výstavby  Městského úřadu 
 Opočno, nejlépe v  PO,ST  8,00 – 17,00 hod., nebo v ÚT, ČT, PÁ  8,00 – 14,30 hod. po 
předchozí telefonické dohodě, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.  
     
 
Příloha: Situační výkres C.1, C.4.                                                                                                                               
 
 
 
 

 Stanislava Hejnová, DiS. 
                                                                                                          vedoucí odboru výstavby 
 
 
Veřejnou vyhláškou se doručí účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) 
stavebního zákona, to jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno. Tyto osoby se v oznámení o zahájení řízení a v dalších 
úkonech řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a 
staveb evidovaných v KN dotčených vlivem záměru: 
 
pozemek parc. č. 366/5, parc. č. 374, parc. č. 362/1, parc. č. 360, parc. č. 376/1, parc. č.  
411/1, parc. č. 430, parc. č. 422, parc. č. 423, parc. č. 432, parc. č. 380, parc. č. 417 v k. ú. 
České  Meziříčí.“ 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu  Opočno a 
Obecního úřadu České Meziříčí,  nejméně po dobu 15 dnů. Zveřejnění musí být 
uskutečněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup! 
 
 
Vyvěšeno dne :                                                        Sejmuto dne: 
 
 
Razítko, podpis: 
 
 
 
Doporučeně do vlastních rukou na doručenku se doručí účastníkům  řízení uvedeným v 
§ 85 odst. 1 a účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, tj. 
vlastníkům pozemků nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, 
není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo 
stavbě: 
ČEZ Distribuce a.s., IČ: 247 29 035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Montprojekt, a.s., IČO: 
28494032, Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice  
OBEC ČESKÉ MEZIŘÍČÍ, Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí 
Vladislav Šimon, 29.5.1979, Krátká 579, 517 71 České Meziříčí 
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 
Jan Kupec, 23.3.1978, Krátká 504, 517 71 České Meziříčí 
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, 110 00 Praha 1 
Mgr. Alena Sychrová, 22.1.1964, Na Štěpnici 498, 517 71 České Meziříčí 
Zdenka Jeřábková, 12.11.1963, Severní 765/52, 500 03 Hradec Králové 3 
Lenka Procházková, 14.7.1957, Pohoří 185, 518 01 Dobruška 
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Michal Frič, 24.5.1981, Al. Jiráska 331, 517 71 České Meziříčí 
Ing. Kateřina Fričová, 12.8.1988, Al. Jiráska 331, 517 71 České Meziříčí 
Martin Nejman, 4.6.1966, Na Štěpnici 390, 517 71 České Meziříčí 
Miroslav Nejman, 27.7.1946, Na Štěpnici 390, 517 71 České Meziříčí 
Jana Nejmanová, 22.12.1970, Na Štěpnici 390, 517 71 České Meziříčí 
Zdeněk Sládek, 10.12.1984, Na Štěpnici 441, 517 71 České Meziříčí 
Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 
Jiří Piskáček, 25.7.1951, Selicharova 1294/23, 500 12 Hradec Králové 12 
Jana Piskáčková, 21.5.1986, Selicharova 1294/23, 500 12 Hradec Králové 12 
Jana Piskáčková, 11.2.1946, Selicharova 1294/23, 500 12 Hradec Králové 12 
Petr Frynta, 9.8.1977, Na Štěpnici 358, 517 71 České Meziříčí 
Jaroslav Frynta, 24.6.1946, Na Štěpnici 358, 517 71 České Meziříčí 
Hana Fryntová, 26.3.1946, Na Štěpnici 358, 517 71 České Meziříčí 
Kateřina Boldišová, 16.8.1987, třída Edvarda Beneše 1529/72, 500 12 Hradec Králové 12 
Jiří Horák, 27.12.1983, Na Štěpnici 340, 517 71 České Meziříčí 
Jaroslav Horák, 18.4.1959, Na Štěpnici 340, 517 71 České Meziříčí 
Taťana Horáková, 11.2.1958, Na Štěpnici 340, 517 71 České Meziříčí 
Dana Kubove, 27.12.1960, Malé meziříčí 234, 517 71 České Meziříčí 
Václav Kyral, 28.12.1956, Al. Jiráska 450, 517 71 České Meziříčí 
Alena Nováková, 18.8.1962, Přepychy 226, 517 32 Přepychy 
Jaroslava Pohlová, 13.1.1956, Al. Jiráska 338, 517 71 České Meziříčí 
Lenka Teplá, 9.4.1972, Na Štěpnici 341, 517 71 České Meziříčí 
Květoslava Tošovská, 30.6.1949, Na Štěpnici 350, 517 71 České Meziříčí 
Jaroslav Tošovský, 4.4.1949, Na Štěpnici 350, 517 71 České Meziříčí 
Olga Hvězdová, 30.5.1985, Nová ulice 477, 517 71 České Meziříčí 
Ing. Alena Veselovská, 21.3.1957, Libníkovice 37, 503 46 Třebechovice pod Orebem 
Josef Hájek, 15.4.1972, Na Štěpnici 502, 517 71 České Meziříčí 
Petra Hájková, 28.4.1975, Na Štěpnici 502, 517 71 České Meziříčí 
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Antala Staška 1292/32, 140 00 Praha 4 
ČSOB Stavební spořitelna, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 
Pavla Šmídová, 29.8.1977, Na Štěpnici 362, 517 71 České Meziříčí 
Jiří Vais, 16.7.1981, Krátká 515, 517 71 České Meziříčí 
Zuzana Vaisová, 26.7.1982, Krátká 515, 517 71 České Meziříčí 
HYPO stavební spořitelna a.s., Senovážné náměstí 870/27, 110 00 Praha 1 
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 
Mgr. Alena Sychrová, 22.1.1964, Na Štěpnici 498, 517 71 České Meziříčí 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
CETIN a.s., IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00  Praha 
 
Správci  sítí technické  infrastruktury:  
GasNet služby, s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
Vodafone Czech Repulic a.s., IČ: 25788001, Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5   
Krajské Ředitelství policie, KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 
 
Dále obdrží do datových schránek dotčené orgány: 
Městský úřad Dobruška, odbor  rozvoje města (ÚÚP)  
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP 
Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Agentura 
logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy HK 
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