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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad vykonávající státní
správu na úseku vodovodů a kanalizací příslušný podle § 25 písm. b) a § 27 zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního
zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je
Obec Lukavice, IČO 00270431, Lukavice č. p. 1, 538 21 Slatiňany
I.

podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona
vydává stavební povolení

k provedení stavby vodního díla
„Chodník a kanalizace, obec Lukavice – SO 02 kanalizace“
(dále jen „stavba“).
Místo stavby:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Kód a název útvaru povrchových vod
Název vodního toku
Číselný identifikátor vodního toku (CEVT)
Přímé určení polohy – začátek (S-JTSK)
Přímé určení polohy – konec (S-JTSK)

Pardubický
Lukavice
688908
Lukavice
931/10 (ostatní plocha), 931/12 (ostatní
plocha), (ostatní plocha), 931/16 (ostatní
plocha), 970/7 (vodní plocha), 931/15 (ostatní
plocha)
1-03-03-0330
HSL_1010 - Chrudimka od toku Okrouhlický
potok po tok Novohradka
PP Chrudimky č. 1
10173590
1077719, 644892
1077517, 645175
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Účel stavby:
Odvádění odpadních vod a srážkových vod.
Popis stavby:
Jedná se o kanalizační stoku jednotné kanalizace (pro odvádění odpadních vod a srážkových vod
z komunikací a chodníku) z materiálu PVC DN 400 mm v délce 275 m a PVC DN 300 mm v délce 93,5
m, celková délka je tedy 368,5 m. Na kanalizaci bude celkem 9 nových betonových revizních šachet a 1
šachta stávající (ŠCH8). Stavba se nachází převážně v nezpevněném příkopu silnice III/35817 (nově zde
bude chodník) popř. ve stávajících sjezdech na pozemky. Kanalizační stoka bude napojena na stávající
příčný propustek DN 400 mm pod předmětnou silnicí, který se následně zaúsťuje do Lukavického potoka
(IDVT 10173590). V místě napojení na propustek bude provedena nová vtoková jímka ze železobetonu.
Součástí stavby je opevnění koryta vodního toku v místě stávající výusti potrubí. Uliční (silniční) vpusti
a jejich připojovací potrubí nejsou vodním dílem a nejsou předmětem tohoto řízení.

II. podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona
stanovuje
podmínky pro provedení a užívání stavby:
1. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2022.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení; případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Při provádění stavby bude zajištěno dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví
při práci, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích.
4. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu zahájení stavby a dále ho bude informovat o termínech
jednotlivých kontrolních dnů.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení
provádění stavby stavbyvedoucím. Název a sídlo stavebního podnikatele a termín zahájení stavby
oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením vlastních prací.
6. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak,
aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou zajištěny přechody
a přejezdy v nejnutnější míře.
7. Před zahájením zemních prací zajistí stavbyvedoucí v zájmovém území vytyčení veškerých
podzemních inženýrských, energetických a telekomunikačních sítí u jejich provozovatelů a po dobu
výstavby zabezpečí zhotovitel stavby ochranu těchto sítí před poškozením.
8. Zahájení zemních prací v ochranných a bezpečnostních pásmech stávající dopravní a technické
infrastruktury bude nahlášeno provozovatelům infrastruktury 15 dní předem.
9. Zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prováděny ručně, pracovníci provádějící
zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto
sítí, případné poškození bude neprodleně oznámeno správci poškozené sítě.
10. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí sítí, bude přizván zástupce správce sítě ke kontrole.
11. Budou splněny podmínky dotčeného orgánu Městského úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí,
oddělení ekologie prostředí – jako orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství:
a) Se všemi stavebními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů. Stavební odpady budou tříděny dle druhu a kategorie v místě jejich
vznik a budou předány k recyklaci případně odstranění pouze oprávněné osobě ze zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech. Likvidaci odpadů lze zahrnout do smlouvy s prováděcí firmou, která
bude nakládat s odpady v souladu se zákonem o odpadech. K závěrečné kontrolní prohlídce
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budou předloženy doklady o likvidaci všech druhů odpadů (čestné prohlášení o likvidaci odpadů
není dostačujícím dokladem).
12. Budou splněny podmínky dotčeného orgánu Městského úřadu Chrudim, , Odbor školství, kultury,
sportu a památkové péče, odd. kultury, sportu a památkové péče – jako orgánu státní památkové péče:
a) Způsob ochrany dřevin při provádění stavby byl uveden v dokumentaci pro provádění stavby a
všechny osoby stavbu provádějící s tím byly prokazatelně seznámeny.
b) Stavebník je povinen podle § 22 odst. 2 památkového zákona již od doby přípravy stavby na
území s archeologickými nálezy oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu
nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
c) O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být
podle § 23 odst. 2 památkového zákona učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo
nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu
k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce
nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to
nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu
dozvěděl.
d) Archeologický nález i naleziště musí být podle § 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze
změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti
pracovních dnů po učiněném oznámení.
13. Bude splněna podmínka Lesů České republiky, s.p. – jako správce vodního toku
a) Kanalizační stoka bude vedena nejméně 1 m pod pevným dnem koryta vodního toku protlakem
nebo překopem.
14. V souladu s § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona lze stavbu veřejné infrastruktury užívat pouze
na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

III. podle § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích
upouští
od zpracování nového kanalizačního řádu.

Odůvodnění:
Dne 23. 12. 2019 podala Obec Lukavice, IČO 00270431, Lukavice č. p. 1, 538 21 Slatiňany (dále jen
„stavebník“) žádost o vydání stavebního povolení ke stavbě výše uvedeného vodního díla. Dnem podání
žádosti bylo zahájeno správní řízení.
S ohledem na skutečnost, že žádost neměla náležitosti podle vodního a stavebního zákona a vyhlášky č.
183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech
předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vodoprávní úřad vyzval stavebníka
k doplnění žádosti a zároveň správní řízení přerušil. Po doložení potřebných dokladů je pokračováno
v řízení.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Týmž
opatřením oznámil účastníkům řízení, že upouští od ohledání na místě i ústního jednání, že shromáždil
podklady k rozhodnutí ve věci a určil lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska
a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, a to 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Ke
dni vydání tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad žádné námitky účastníků řízení neobdržel.
Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Josef Holub, autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství (identifikační číslo ČKAIT 0700595).
K předmětné stavbě vydal obecný stavební úřad – Městský úřad Chrudim, Odbor stavební, územní
rozhodnutí Městský úřad Chrudim, Stavební odbor, územní rozhodnutí č. j. CR 015711/2019 STO/Ja, ze
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dne 6. 3. 2019 (právní moc 29. 3. 2019). Dále pak souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního č. j.
CR 033071/2020 STO/Ja ze dne 4. 6. 2020 a č. j. CR 009544/2021 STO/Ja ze dne 15. 2. 2021.
Byly předloženy souhlasy vlastníků dotčených pozemků a staveb ve smyslu § 184a stavebního zákona.
Vyjádření účastníků řízení, stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:
- Městský úřad Chrudim, Stavební odbor, souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze
dne 4.6.2020 č. j. CR 033071/2020 STO/Ja a ze dne 15.2.2021 č.j. CR 009544/2021 STO/Ja
- Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací, stanovisko ze dne 2.2.2018
č.j. CR 008550/2018 ODP/KL
- Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, silniční správní úřad, rozhodnutí o povolení zásahu do místní
komunikace podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, ze dne 10.6.2019 č.j. CR 040798/2019 ODP/Pe
- Obecní úřad Lukavice, silniční správní úřad, rozhodnutí o povolení zásahu do místní komunikace
podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, ze dne 10.11.2020
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, souhrnné stanovisko ze dne 4.1.2018 č. j.
CR 076231/2017 OŽP/Ry (orgán ochrany přírody, orgán ochrany ZPF, státní správa lesů, státní orgán
odpadového hospodářství, vodoprávní úřad)
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí, orgán ochrany
přírody, sdělení ze dne 15.1.2019
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí, orgán státní správy
lesů, závazné stanovisko bez podmínek ze dne 9.1.2019 č.j. CR 082870/2018 OŽP/Št
- Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, odd. kultury, sportu a
památkové péče, vyjádření ze dne 4.12.2017 č.j. CR 076464/2017 OŠK/NL
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, souhlasné závazné stanovisko bez podmínek
ze dne 29.1.2020 sp. zn. 83428/2019-1150-OÚZ-PCE
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, souhlasné závazné stanovisko bez podmínek ze dne
13.12.2017 č. j. HSPA-4-566/2017
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, souhlasné závazné stanovisko bez podmínek ze dne
14.12.2017 č. j. KHSPA 21473/2017/HOK-UO
- Povodí Labe, státní podnik, stanovisko správce povodí bez podmínek, ze dne 15.1.2018 č.j.
PVZ/17/52553/Ka/0
- Lesy České republiky, s.p., stanovisko správce vodního toku ze dne 15.1.2018 č.j.
LCR953/000448/2018
- Vyjádření o existenci inženýrských sítí a popř. souhlasy jejich správců (provozovatelů)
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány
a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními
předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení.
Dále vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním
plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný,
protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického
stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů
podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení dobrého stavu/potenciálu.
Podmínky dotčených orgánů a správců technické infrastruktury jsou součástí projektové dokumentace
nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Výjimkou jsou zákonné povinnosti, o kterých není
vodoprávní úřad oprávněn rozhodovat.
V souladu s § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona lze stavbu veřejné infrastruktury užívat pouze na
základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
Záměr je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje.
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Vodoprávní úřad v souladu s příslušnými právními předpisy stanovil tento okruh známých účastníků
řízení:
Stavebník podle § 109 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Lukavice, IČO 00270431, Lukavice č.p. 1, 538 21 Slatiňany
Vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem; podle § 109 písm. b) stavebního
zákona a § 27 odst. 1 správního řádu:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
Vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem podle § 109 písm. c)
stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu:
Jiří Dědek, nar. 22.8.1964, Slovenská č.p. 452, Chrudim II, 537 05 Chrudim 5
Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové 8
Vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo
stavbě právo odpovídající věcnému břemenu podle § 109 písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 1
správního řádu:
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČO 48171590, Novoměstská č. p. 626, 537 01 Chrudim 1
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČO 27484211, Novoměstská č. p. 626, 537 01 Chrudim 1
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č. p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby
přímo dotčeno; podle §109 písm. e) stavebního zákona a § 27 odst. 3 správního řádu. Ten, kdo má
k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno; podle §109 písm. f) stavebního zákona a § 27 odst. 3 správního řádu.
(v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona se tito účastníci řízení identifikují označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí a v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 správního
řádu je jim doručováno veřejnou vyhláškou):
Pozemek parc. č. 340/27 (zahrada), st. p. 135 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 340/20 (zahrada),
parc. č. 340/26 (zahrada), st. p. 129 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 340/51 (orná půda), parc. č.
340/37 (orná půda), parc. č. 340/49 (orná půda), parc. č. 340/47 (orná půda), parc. č. 340/48 (orná půda),
parc. č. 329/1 (ostatní plocha), parc. č. 16/1 (ostatní plocha), parc. č. 340/21 (ostatní plocha), parc. č.
340/38 (orná půda), parc. č. 340/39 (orná půda), parc. č. 931/11 (ostatní plocha), parc. č. 15 (zahrada), st.
p. 348 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 18/1 (zahrada), parc. č. 18/2 (zahrada), st. p. 180 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 405 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 18/4 (zahrada), parc. č. 18/6 (zahrada),
st. p. 439, parc. č. 344/2 (ostatní plocha), parc. č. 344/4 (orná půda), parc. č. 344/1 (orná půda), parc. č.
345/2 (zahrada), st. p. 111 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 345/8 (zahrada), parc. č. 345/4 (zahrada),
parc. č. 345/3 (zahrada), parc. č. 345/5 (zahrada), parc. č. 345/6 (zahrada), parc. č. 349 (orná půda) v
katastrálním území Lukavice.
Č.p. Lukavice 92, 88, 72, 240, 238, 14, 233.
V tomto správním řízení jsou dotčenými orgány:
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako orgán ochrany
přírody
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí – jako orgán státní správy
v oblasti odpadového hospodářství
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací – jako silniční správní úřad
Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče – jako orgán státní památkové
péče
Obecní úřad Lukavice – jako silniční správní úřad
Ministerstvo obrany ČR sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů – orgán obrany
státu
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Informace pro stavebníka:
Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné
vedení provádění stavby stavbyvedoucím (autorizovanou osobou v příslušné oblasti vodního
hospodářství). Při provádění stavby musí být veden stavební deník.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště
a ponechat jej tam až do dokončení stavby.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání
proti rozhodnutí odkladný účinek.
Rozhodnutí je účastníkům podle § 27 odst. 1 správního řádu oznámeno doručením stejnopisu do vlastních
rukou. Písemnost doručovaná veřejnou vyhláškou se podle § 25 odst. odst. 2 správního řádu považuje za
doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Do
běhu lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.
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.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního razítka
Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve
výši 3000 Kč byl zaplacen dne 11. 2. 2021.
Obdrží:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně na doručenku):
Obec Lukavice, IDDS: qqwb2rk
Jiří Dědek, Slovenská č.p. 452, Chrudim II, 537 05 Chrudim 5
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IDDS: rf5gxz6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Ostatní účastníci veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány (doporučeně na doručenku):
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako orgán ochrany
přírody
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí – jako orgán státní správy
v oblasti odpadového hospodářství
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací – jako silniční správní úřad
Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče – jako orgán státní památkové
péče
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních
zájmů, IDDS: hjyaavk
Obecní úřad Lukavice – jako silniční správní úřad, IDDS: qqwb2rk
Pro vyvěšení na úřední desku:
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, odd. hosp. správy
Obecní úřad Lukavice, IDDS: qqwb2rk
Na vědomí:
Městský úřad Chrudim, Stavební odbor
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