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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle 

§ 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 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"), 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 

5.6.2019 podala 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 

kterou zastupuje K energo s.r.o., IČO 27494683, Nádražní č.p. 346, Žichlínské Předměstí, 563 01  

Lanškroun 

(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 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

Sedliště č.p. 16 a 30 - knn, nn 

Sedliště 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 12 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 34 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 36 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 37 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 39 (zastavěná 

plocha a nádvoří), st. p. 40 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 41 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 46/2 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 28/7 (ostatní plocha), parc. č. 28/8 (ostatní plocha), parc. č. 47/1 

(ostatní plocha), parc. č. 50/1 (zahrada), parc. č. 50/2 (ostatní plocha), parc. č. 51 (zahrada), parc. č. 52/1 

(ostatní plocha), parc. č. 593/1 (ostatní plocha), parc. č. 602 (ostatní plocha), parc. č. 603/1 (ostatní 

plocha), parc. č. 603/2 (ostatní plocha), parc. č. 606/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Sedliště u 

Litomyšle. 

Stavební pozemek: jako stavební pozemek se vymezuje pozemek st. p. 12, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 46/2, 

parc. č. 28/7, 28/8, 47/1, 50/1, 50/2, 51, 52/1, 593/1, 602, 603/1, 603/2, 606/1 v 

katastrálním území Sedliště u Litomyšle.  

 

Druh a účel umisťované stavby a určení jejího prostorového řešení: 

Technická infrastruktura 

- U podpěrného bodu (dále jen "PB") č. 70G bude vybudován pilíř SR402, z kterého bude proveden 

vývod na PB č. 70G a přepojí se na stávající vedení AIFe 4x50 kabelem 3x240+120. Stávající AIFe 

4x50 je vedeno ze stávající trafostanice SY_0013.  

- Z nového kabelového pilíře SR402 u PB č. 70G bude vybudováno nové AYKY 3x240+120, které 

bude vedeno v zeleném parkem až do místa ukončení v SR402 u PB .č. 31G. Pilíř SR402 bude 

postaven u tohoto sloupu. Z SR402 následně bude veden kabel AYKY 3x240+120, který bude veden 

v zeleném a postupně bude smyčkovat (připojovat) pilíře typu SS100/SS200.  
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- Kabel AYKY 3x240+120 bude dále veden uličkou okolo č.p. 30 a 31 až do místa ukončení v SR402, 

který bude postaven u oplocení zahrádky (parc. č. 593/6 v k.ú. Sedliště u Litomyšle). Z tohoto 

kabelového pilíře bude vyveden kabel AYKY 3x120+70, který bude veden k č.p. 36 v zeleném.  

- Jednotlivá odběrná místa budou připojena pomocí pilířů SS100(SS200) umístěných na trvale 

přístupném místě. Přepojení HDV bez spojkování bude řešeno vodičem CYKY 4x10. Po přepojení 

odběrů do nového knn bude v lokalitě venkovní vedení zdemontováno.  

 

Umístění stavby na pozemku: dle grafické přílohy tohoto rozhodnutí. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- pozemky st. p. 12, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 46/2, parc. č. 28/7, 28/8, 47/1, 50/1, 50/2, 51, 52/1, 593/1, 

602, 603/1, 603/2, 606/1 v katastrálním území Sedliště u Litomyšle, st. p. 33/1, 35, 44, 46/1, 52/2, 

101, parc. č. 28/6, 28/9, 28/15, 28/18, 28/19, 29, 30/1, 30/2, 31, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/6, 44/1, 

44/2, 45, 47/2, 49, 53/1, 53/2, 53/4, 54/1, 55, 56, 57, 58/1, 59/1, 61/1, 61/2, 63/1, 64/1, 68, 69/1, 

69/2, 94, 349/2, 385/4, 593/3, 593/5, 593/6, 604, 605/1, 605/2, 606/2, 607/1, 637/1 v katastrálním 

území Sedliště u Litomyšle. 

 

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. 

2. 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. 

3. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Zařízení staveniště bude výhradně na 

nemovitostech ve vlastnictví stavebníka. 

4. Zařízení staveniště nesmí být umístěno v blízkosti dřevin. 

5. Příjezd na stavbu bude zajištěn po stávajících místních a účelových komunikacích. 

6. Stavební práce budou prováděny tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu 

došlo k co nejmenším škodám. 

7. 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. 

8. Stavební práce budou prováděny tak, aby ovzduší nebylo nepřiměřeně dotčeno znečišťováním 

polétavým prachem. 

9. Stavba bude provedena a užívána tak, aby svými negativními vlivy nepřekračovala limitní hodnoty 

stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku určeného k její realizaci.  

10. 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) GridServices, s.r.o. - č.j. 5001898192 ze dne 2.4.2019, 

b) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - č.j. 584607/19 ze dne 26.3.2019, 

c) VHOS, a.s. - č.j. Ing.MN/2019/9007851 ze dne 1.4.2019. 

11. Budou dodrženy požadavky: 

a) Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, souhrnné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 

023618/2019 ze dne 4.4.2019 

i) Při umístění stavby je třeba respektovat ochranné pásmo vodovodu případně kanalizace podle 

ustanovení § 23 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění. 
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ii) 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 č.j. MěÚ Litomyšl 

026465/2019 ze dne 12.4.2019 

i) O odpadech vznikajících při stavebních pracích a způsobu jejich využití nebo odstranění bude 

vedena průběžná evidence, kterou stavebník spolu s doklady, prokazujícími nakládání 

s odpady, předloží po ukončení prací MěÚ Litomyšl, OŽP. 

12. Po dokončení stavby budou dotčené okolní nemovitosti uvedeny do původního stavu. 

13. 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.  

14. 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) další doklady stanovené právními předpisy. 

15. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání 

stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. 

16. Při archeologických nálezech, k nimž dojde v souvislosti s přípravou nebo prováděním stavby, musí 

být postupováno dle § 176 stavebního zákona.  

 

Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

 

Odůvodnění: 

Dne 5.6.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 

orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože 

mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a 

stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky 

a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

V průběhu řízení byly shromážděny tyto podklady: 

- dokumentace, kterou zpracoval Ing. Ervin Wacník v 6/2019, 

- závazná stanoviska sdělili: Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, 

- Obecní úřad Sedliště vydal dne 24.7.2019 rozhodnutí o umístění inženýrských sítí v místní 

komunikaci, 

- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury: GridServices, s.r.o., Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., VHOS, a.s., ČEZ Distribuce, a. s.. 

Stavební úřad posoudil záměr žadatele dle § 90 stavebního zákona (i s využitím podkladů a úvah 

uvedených výše) takto: 
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a) umístění stavby je v souladu  

- se schválenou Politikou územního rozvoje České republiky, 

- s vydanými Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, 

- s vydanou územně plánovací dokumentací obce - technická infrastruktura je přípustná ve všech 

funkčních plochách, ve kterých se umísťovaná stavba nachází. 

b) stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky 

na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, 

c) stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména 

s obecnými požadavky na využívání území, 

d) stavba nevyvolává nové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 

e) stavba je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů, s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení – 

stavebník předložil výše uvedená souhlasná závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a 

souhlasy vlastníků pozemků se stavbou. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost 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. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad vymezil okruh účastníků tak, že jako s účastníky společného řízení ve smyslu § 85 

stavebního zákona jedná s žadatelem-stavebníkem (ČEZ Distribuce, a. s.), s obcí, na jejímž území má být 

požadovaný záměr uskutečněn (Obec Sedliště); dále stavební úřad do okruhu účastníků územního 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 (Vladimír Jílek, Jiří Smola, Lenka Smolová, Šárka 

Hajzlerová, Zdeněk Hurych, Pavlína Gogolová, Jan Klejch, Miroslava Klejchová, Pavel Stříteský, Jana 

Stříteská, Jarmila Kutová, Jan Kovář, Božena Kovářová, Obec Sedliště, VHOS, a. s., GasNet, s.r.o., 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.), 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. 33/1, 35, 44, 

46/1, 52/2, 101, parc. č. 28/6, 28/9, 28/15, 28/18, 28/19, 29, 30/1, 30/2, 31, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/6, 

44/1, 44/2, 45, 47/2, 49, 53/1, 53/2, 53/4, 54/1, 55, 56, 57, 58/1, 59/1, 61/1, 61/2, 63/1, 64/1, 68, 69/1, 

69/2, 94, 349/2, 385/4, 593/3, 593/5, 593/6, 604, 605/1, 605/2, 606/2, 607/1, 637/1 v katastrálním území 

Sedliště u Litomyšle, osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Sedliště 

č.p. 20, č.p. 28, č.p. 3 a č.p. 4).  

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. 33/1, 35, 44, 46/1, 52/2, 101, parc. č. 28/6, 28/9, 28/15, 28/18, 28/19, 29, 30/1, 30/2, 31, 

43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/6, 44/1, 44/2, 45, 47/2, 49, 53/1, 53/2, 53/4, 54/1, 55, 56, 57, 58/1, 

59/1, 61/1, 61/2, 63/1, 64/1, 68, 69/1, 69/2, 94, 349/2, 385/4, 593/3, 593/5, 593/6, 604, 605/1, 

605/2, 606/2, 607/1, 637/1 v katastrálním území Sedliště u Litomyšle 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Sedliště č.p. 20, č.p. 28, č.p. 3 a č.p. 4 
 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí 

nevyjádřili. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Veřejnost připomínky neuplatnila. 
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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. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti 

kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy 

nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém 

rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. 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. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 

stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. 

Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k 

jejich konzumaci. 

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 

rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí 

připraveno k vyzvednutí.  

Včas podané a přípustné odvolání má dle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 

Případnou úhradu škod vzniklých např. na sousedních movitých či nemovitých věcech v souvislosti s 

realizací tohoto záměru lze uplatňovat pouze občanskoprávní cestou. 

 

 

 

  

Ing. Josef Filipi v. r. 

vedoucí odboru výstavby 

a územního plánování 

 

Za správnost vyhotovení:                                       otisk úředního razítka 

  

  

  

Šárka Tobková 

referent 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  

http://www.sedliste.net  

 

 

 

 

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). 

http://www.litomysl.cz/?id_str=1311054446716
http://www.sedliste./
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Přílohy:  
- grafická příloha  

- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury uvedená v podmínce č. 10 tohoto 

rozhodnutí. 

 

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 25.7.2019. 

 

Obdrží: 

navrhovatelé (doručenky) 

K energo s.r.o., IDDS: fhbeq4b 

 sídlo: Nádražní č.p. 346, Žichlínské Předměstí, 563 01  Lanškroun 

 zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

  

ostatní účastníci (doručenky) 

Vladimír Jílek, Sedliště č.p. 29, 570 01  Litomyšl 

Jiří Smola, Sedliště č.p. 30, 570 01  Litomyšl 

Lenka Smolová, Sedliště č.p. 30, 570 01  Litomyšl 

Šárka Hajzlerová, Sedliště č.p. 31, 570 01  Litomyšl 

Zdeněk Hurych, Sedliště č.p. 36, 570 01  Litomyšl 

Pavlína Gogolová, Sedliště č.p. 2, 570 01  Litomyšl 

Jan Klejch, Sedliště č.p. 58, 570 01  Litomyšl 

Miroslava Klejchová, Sedliště č.p. 58, 570 01  Litomyšl 

Pavel Stříteský, Sedliště č.p. 16, 570 01  Litomyšl 

Jana Stříteská, Sedliště č.p. 16, 570 01  Litomyšl 

Jarmila Kutová, Sedliště č.p. 1, 570 01  Litomyšl 

Jan Kovář, Sedliště č.p. 3, 570 01  Litomyšl 

Božena Kovářová, Sedliště č.p. 3, 570 01  Litomyšl 

Obec Sedliště, IDDS: na2ayzz 

 sídlo: Sedliště č.p. 46, 570 01  Litomyšl 

VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47 

 sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01  Moravská Třebová 1 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

 zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

  

ostatní účastníci (veřejná vyhláška) 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 44, 46/1, 52/2, 101, 33/1, 35, parc. č. 637/1, 53/2, 49, 43/1, 43/2, 47/2, 31, 30/1, 30/2, 29, 

593/6, 43/4, 43/6, 43/3, 94, 56, 53/4, 44/2, 593/5, 607/1, 45, 606/2, 44/1, 58/1, 53/1, 593/3, 69/2, 

69/1, 605/1, 349/2, 68, 64/1, 605/2, 28/19, 28/18, 59/1, 385/4, 28/15, 28/6, 28/9, 57, 61/2, 61/1, 55, 

54/1, 604, 63/1 v katastrálním území Sedliště u Litomyšle  

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Sedliště č.p. 3, č.p. 4, č.p. 20 a č.p. 28 

 

dotčené orgány 

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 01  Litomyšl-Město 

Obecní úřad Sedliště, IDDS: na2ayzz 

 sídlo: Sedliště č.p. 46, 570 01  Litomyšl 
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