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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A 

 

ROZHODNUTÍ 
ODSTRANĚNÍ STAVBY 

 

Výroková část: 

Stavební odbor Městského úřadu Chrudim, 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 místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), přezkoumal v řízení 
o odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona žádost o povolení odstranění stavby, kterou dne 
16.6.2016 podala společnost: 

K2 invest s.r.o., IČO 26008921, Palackého třída č.p. 314, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 

(dále jen "vlastník stavby"), a na základě tohoto přezkoumání: 
 
I. Podle § 128 odst. 3 stavebního zákona a § 16  

p o v o l u j e 
odstranění stavby 

Bytový dům č.p. 81, Poděbradova ulice, Chrudim IV 

(dále jen "stavba") na pozemku st.p. č. 242/1 v katastrálním území Chrudim. 

II. Stanoví podmínky pro odstranění stavby: 

1. Odstranění stavby bude provedeno v souladu s dokumentací bouracích prací, kterou vypracoval ing. 
Jan Jirsák,  autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT 0700386). Případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Odstraňování obvodových a nosných 
konstrukcí stavby domu č.p. 81 bude zahájeno až po provedení statického zajištění štítové stěny 
přilehlého sousedního domu č.p. 245.  

2. Při odstraňování stavby v místě přilehlých sousedících staveb domu č.p. 245 postaveného na 
pozemku st.p. č. 242/2 a domu č.p. 80 postaveného na pozemku st.p. č. 242/2 budou provedena 
taková opatření a odpovídající statické zajištění tak, aby u těchto staveb (č.p. 245 a č.p. 80) nebyla 
narušena jejich mechanická odolnost a stabilita. 

3. Odstraňování stavby bude prováděno z pozemku vlastníka stavby. Stavba bude odstraněna 
postupným rozebíráním a nebude použito trhavin ani výbušnin. K vjezdu a výjezdu na staveniště a 
k přepravě odstraňovaného materiálu bude využit stávající sjezd z přilehlé pozemní komunikace 
v ulici Poděbradova, Chrudim IV (pozemek parc.č. 2670/1 v katastrálním území Chrudim). 

4. Odstranění stavby bude prováděno stavebním podnikatelem na základě výběrového řízení. Vlastník 
stavby v předstihu oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení bouracích prací a zároveň název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude odstraňování stavby provádět.  
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5. Při odstraňování stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 

zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády České republiky č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních  požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zároveň budou 
dodrženy příslušné technické předpisy. 

6. Práce související s odstraňováním stavby provádějte tak, aby jste v co největší míře zabránili 
obtěžování okolí hlukem, prachem apod. Využijte všech dostupných prostředků pro snížení 
negativních dopadů stavby na okolí. 

7. Při odstraňování stavby budou dodržovány podmínky zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), v platném znění, zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů, a 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. 

8. Bude zajištěna ochrana práv účastníků řízení, stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb, včetně 
staveb technické infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích. Vlastníkům přilehlých 
nemovitostí domu č.p. 80 a domu č.p. 245 bude oznámeno zahájení demoličních prací a případné 
dotčení způsobené prováděním demoličních prací bude  s jejich vlastníky v dostatečném předstihu a 
odpovídajícím způsobem projednáno.   

9. Vlastník odstraňované stavby za účelem provedení kontrolní prohlídky oznámí stavebnímu úřadu 
dokončení statického zajištění štítové stěny přilehlého sousedního domu č.p. 245 před zahájením 
prací na odstraňování nosných a obvodových konstrukcí domu č.p. 81.  

10. Při odstraňovaní stavby nesmí dojít k ohrožení silničního provozu, k jeho případnému omezení může 
dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou, pokud si to vyžádá situace budou pracovníci a 
pracovní mechanizmy provádět stavební práce pod ochranou přenosného dopravního značení, které 
vlastník zajistí na své náklady. 

11. Všechny dotčené pozemní komunikace nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravy 
narušovány a znečišťovány, případné znečištění bude neprodleně odstraněno, narušení, které 
nezpůsobí závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti odstraněno ihned po skončení prací dle pokynů 
správce silnice či místní komunikace.  

12. Případné zvláštní užívání pozemní komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (např. provádění stavebních prací, umisťování a 
skladování věcí nebo materiálů) a omezení provozu na této komunikaci musí být předem povoleno 
příslušným silničním správním úřadem (Odbor dopravy Městského úřadu v Chrudimi).  

13. Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění 
povrchových vod. Stávající zeleň musí být v co největší míře zachována. 

14. Stavba bude odstraněna do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. O provádění 
odstranění stavby bude veden stavební deník a odstranění stavby bude bezprostředně po jejím 
dokončení oznámeno stavebnímu úřadu. 

15. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí, stanovené ve 
stanovisku ze dne 20.5.2014 č.j. CR 037430/2014 OŽP/MI:  

- se všemi demoličními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů, odpady budou tříděny dle druhu a kategorie v místě jejich vzniku a 
bude vedena jejich průběžná evidence v rozsahu a s náležitostmi vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,  ihned po dokončení odstranění 
stavby budou na Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, předloženy doklady o 
předání všech odpadů oprávněným osobám, 

- přiměřeným způsobem bude snižována prašnost při demoličních pracech skrápěním prostoru 
vodou. 

 
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu): 

K2 invest s.r.o., Palackého třída č.p. 314, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
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Odůvodnění: 

Dne 16.6.2016 podal žadatel žádost o žádost o povolení odstranění stavby bytového domu č.p. 81, 
Poděbradova ulice, Chrudim IV na pozemku st.p. č. 242/1 v katastrálním území Chrudim. Tímto dnem 
bylo zahájeno řízení o povolení odstranění stavby.  

Stavební odbor Městského úřadu v Chrudimi, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 
stavebního zákona, oznámil opatřením ze dne 30.6.2016 zahájení řízení o povolení odstranění stavby 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil na den 29.7.2016 
ústní jednání, které bylo s ohledem na stávající řadovou zástavbu spojeno s ohledáním na místě a konalo 
se na místě předmětné stavby.  

Ve lhůtě před konáním tohoto jednání obdržel stavební úřad dne 13.7.2016 námitky účastníka řízení a 
zároveň vlastníka sousedící nemovitosti č.p. 245 paní Marie Týmalové doplněné posouzením  projektové 
dokumentace k odstranění stavby bytového domu č.p. 81, které s datem 1.7.2016 provedl a razítkem 
znalec z oboru stavebnictví a autorizovaný inženýr ověřil Ing. Jan Sochůrek. Toto podání obsahuje 
požadavek na doplnění projektové dokumentace zejména s ohledem na statické zajištění přilehlé budovy 
č.p. 245 postaveného na pozemku st.p. č. 242/2 v katastrálním území Chrudim. 

Na základě shromážděných podkladů bylo při ústním jednání provedeno ohledání stavby za přítomnosti 
projektanta Ing. Jana Jirsáka, který pro řízení předložil plnou moc pro zastupování jednatele společnosti 
K2 invest s.r.o.. Z tohoto jednání byl sepsán protokol. 

Na základě výsledků provedeného ohledání byla předložena doplněná projektová dokumentace pro 
odstranění stavby a stavební úřad za účelem projednání vznesených námitek nařídil opatřením ze dne 
16.11.2016 ústní jednání na den 10.1.2017, které se konalo v zasedací místnosti Stavebního odboru 
Městského úřadu Chrudim.  

Z tohoto jednání, při kterém byly projednány doplněné podklady, byl sepsán protokol a zaznamenány i 
připomínky přítomného účastníka řízení a zároveň vlastníka sousedící nemovitosti č.p. 245 paní Marie  
Týmalové. Následně dne 11.1.2017 obdržel stavební úřad doplňující námitku této účastnice řízení týkající 
se požadavku na statické zabezpečení její nemovitosti při odbourávání domu č.p. 81. 

Na základě dosud probíhajícího řízení, uplatněných námitek a vzhledem k výsledkům nařízeného 
ohledání stavby a následného ústního jednání, ze kterých byl sepsán protokol, bylo shledáno, že 
shromážděné podklady vzhledem k řadové zástavbě neposkytují dostatečný podklad pro přesné a úplné 
posouzení navrhovaného odstranění stavby  a že doložená dokumentace s ohledem na charakter zástavby 
neobsahuje všechny potřebné náležitosti dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména z hlediska statického posouzení. 

Stavební úřad proto žadatele opatřením ze dne 12.1.2017 vyzval k doplnění žádosti o nezbytné podklady, 
poskytl mu přiměřenou lhůtu k jejich doplnění a současně rozhodl usnesením o přerušení řízení. 

Po doplnění podkladů stavební úřad opatřením ze dne 6.6.2017 oznámil účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům v souladu s ustanovením § 65 odst. 2 správního řádu, že na základě doplnění podkladů 
pokračuje v řízení o povolení odstranění stavby a současně podle § 49 odst. 1 správního řádu nařídil 
k projednání doplněné žádosti na den 17.7.2017 ústní jednání, které se konalo v zasedací místnosti 
Stavebního odboru Městského úřadu v Chrudimi. 

Ve lhůtě před konáním tohoto jednání obdržel stavební úřad dne 7.7.2017 podání účastníka řízení a 
zároveň vlastníka sousedící nemovitosti č.p. 245 paní Marie Týmalové obsahující nové posouzení 
doplněné projektové dokumentace k odstranění stavby, které opětovně s datem 20.6.2017 provedl a 
razítkem znalec z oboru stavebnictví a autorizovaný inženýr ověřil Ing. Jan Sochůrek. Toto posouzení 
obsahuje připomínky týkající se nesrovnalostí  v doloženém pasportu a v doloženém projektu. 

Při nařízeném jednání, ze kterého byl sepsán protokol, projektant doložil novou technickou zprávu a 
upřesňující výkresy. 

Následně stavební úřad opatřením ze dne 18.7.2017 v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu 
umožnil účastníkům řízení, aby se s podklady rozhodnutí seznámili a zároveň jim umožnil, aby se 
k podkladům rozhodnutí vyjádřili.  

Na základě vydání tohoto opatření obdržel stavební úřad 28.8.2017 vyjádření zplnomocněného zástupce 
účastníka řízení paní Marie Týralové s uvedením, že nadále nesouhlasí s odstraněním stavby, neboť stále 
nejsou splněny požadavky vyplývající z jejího podání ze dne 7.7.2017. 
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Stavební úřad následně při rozhodování posuzoval všechny opatřené a v řízení o odstranění stavby 
shromážděné podklady, výsledky ústních jednáních a zabýval se vyjádřeními účastníků řízení.. 
Přezkoumal předloženou žádost z hledisek stanovených příslušnými ustanovením stavebního zákona, 
předpisy vydanými k jeho provedení a předpisy souvisejícími. 

Při posuzování dokumentace pro odstranění stavby, shledal stavební úřad, že tato dokumentace včetně její 
statické části byla vypracována projektantem, fyzickou osobou, která získala oprávnění dle zákona              
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Shledal, že obsahuje náležitosti 
předepsané pro dokumentaci bouracích prací podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb dle 
přílohy č. 8., že se zabývá veškerými požadovanými údaji dle této přílohy, že je v ní řešeno i zajištění 
přilehlé stěny sousedního objektu domu č.p. 245 včetně jeho statického posouzení a je v ní popsán 
technologický postup odstranění stavby.  Ze závěru doložené dokumentace pro odstranění stavby, kterou 
včetně statického posouzení zpracoval oprávněný projektant s odborností, která ho opravňuje provést i 
statické posouzení, vyplývá že projektant prohlédl jak odstraňovanou stavbu tak i stavby sousední, 
vypracoval potřebné posudky a na základě výsledků provedeného posouzení v závěrečném posouzení 
v technické zprávě k demolici objektu konstatuje, že po provedení v projektu navržených staticky 
zajišťujících konstrukcí je možné provést odstranění stavby bytového domu č.p. 81. 

Stavební úřad zároveň s odkazem na § 159 stavebního zákona konstatuje, že za projektovou dokumentaci, 
za správnost, celistvost, úplnost, bezpečnost a proveditelnost stavby tzn. i navrhovaného statické zajištění 
podle jím zpracované projektové dokumentace je odpovědný projektant, který je zároveň povinen dbát 
obecných požadavků na výstavbu. 

Stavební úřad za účelem ochrany veřejného zájmu, ochrany práv vlastníků sousedních nemovitostí, jakož 
i kontroly dodržování obecných požadavků na výstavbu stanovil v podmínkách vydaného rozhodnutí  
podmínky pro provádění odstranění stavby včetně povinnosti ohlásit dokončení statického zajištění 
štítové stěny za účelem provedení kontrolní prohlídky. 

Stavební úřad se zabýval i vyjádřeními týkající nevypracovaní pasportu sousední budovy. Zjistil, že pro 
dokumentaci bouracích prací podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb dle přílohy č. 8 je 
předepsáno doložit dokumentaci stávajícího stavu odstraňované stavby s vyznačením vazeb na stavby 
sousední. Po posouzení doložené dokumentace má stavební úřad za to, že tento požadavek byl dodržen,   
a že doložená dokumentace pro odstranění stavby domu č.p. 81 je pro řízení o povolení odstranění stavby 
odpovídajícím způsobem řešena. 

Stavební úřad konstatuje, že dokumentaci skutečného provedení stavby nebo zjednodušenou dokumentaci 
(pasport stavby) je v souladu s ustanovením § 125 stavebního zákona povinen pořídit vlastník stavby. 
Stavební úřad vzhledem k této skutečnosti nemůže nad rámec stavebního zákona požadovat zpracovat 
pasport stavby po vlastníku sousední budovy, u které její vlastník žádá o její odstranění. 

Při vymezování okruhu účastníků řízení postupoval stavební úřad v souladu s ustanovení § 27 správního 
řádu. Posoudil, jaké osoby mohou být rozhodnutím o odstranění stavby přímo dotčeny ve svých právech a 
povinnostech a na které další osoby se pro společenstvím práv nebo povinností se žadatelem musí 
vztahovat rozhodnutí správního orgánu a na základě tohoto posouzení stanovil okruh účastníků řízení tak, 
jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu): 

 Marie Týmalová, Povodí Labe, státní podnik, Město Chrudim, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  
 GridServices, s.r.o., Vodárenská společnost Chrudim, a.s., MODEL MOTORS s.r.o., FORLIVING s.r.o, 
 Libor Boháč, Dis., HARTL DRTIČE+TŘÍDIČE s.r.o., MUDr. Pavel Hranický, Lenka Hranická, Pavel 
 Kouba, Bc., Mgr. Michaela Koubová, Jitka Křivková, Pavel Pohnětal, Ing. Jan Václavík, Otana Woffová, 
 Marek Číla, Bc., Gabriela Čílová, Lucie Dušánková, Marie Hůlková, Ing. Jana Hůrská, David Hůrský, 
 Štěpán Malina, Ing. Martin Mikan, Luboš Mikolin, Hedvika Mikolinová, Michal Petržílek, Veronika 
 Petržílková Letáčková, Milan Pouč, Šárka Poučová, Kamil Tuček, Ing. Radek Ulrich, PharmDr. Petra 
 Ulrichová, Jiří Urbánek, Olga Urbánková, Ing. Lukáš Hrubý, MBA 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků ve smyslu ustanovení § 144 odst. 1  
správního řádu, doručuje správní orgán v souladu s ustanovením § 144 odst.6 správního řádu písemnosti 
veřejnou vyhláškou.  
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Na základě provedeného řízení, zjištěných skutečností, vyjádření účastníků a shromážděných podkladů 
rozhodl stavební úřad o odstranění stavby způsobem uvedeným ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému, 
stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje 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. 
 
 
 
       otisk úředního razítka 
 
 
 

Hřebík Radek v.r. 
oprávněná úřední osoba 

  
 
  
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 bod 12. ve výši                 
500,- Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení podle § 27 odst.1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou): 
K2 invest s.r.o., IDDS: em7hfbw 
 sídlo: Palackého třída č.p. 314, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
 

Účastníci řízení podle § 27 odst.2 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou): 
Marie Týmalová, Poděbradova č.p. 245, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 
Město Chrudim, Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 16  Chrudim 1 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
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Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh 
 sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01  Chrudim 1 
MODEL MOTORS s.r.o., IDDS: 2ubnbmv 
 sídlo: Sladkovského č.p. 594, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
FORLIVING s.r.o, IDDS: 9ji6weu 
 sídlo: Vestec č.p. 2, 537 01  Chrudim 1 
Libor Boháč, Dis., Poděbradova č.p. 84, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
HARTL DRTIČE+TŘÍDIČE s.r.o., IDDS: 3qk9sbs 
 sídlo: Městský park č.p. 274, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
MUDr. Pavel Hranický, Rabštejnská Lhota č.p. 137, 537 01  Chrudim 1 
Lenka Hranická, Rabštejnská Lhota č.p. 137, 537 01  Chrudim 1 
Pavel Kouba, Bc., Poděbradova č.p. 84, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Mgr. Michaela Koubová, Poděbradova č.p. 84, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Jitka Křivková, Poděbradova č.p. 84, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Pavel Pohnětal, Spojilská č.p. 1773, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3 
Ing. Jan Václavík, Labský Palouk č.p. 496, Polabiny, 530 09  Pardubice 9 
Otana Woffová, Poděbradova č.p. 84, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Marek Číla, Bc., Poděbradova č.p. 80, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Gabriela Čílová, Poděbradova č.p. 80, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Lucie Dušánková, Kaštanka č.p. 432, 538 54  Luže 
Marie Hůlková, U Stadionu č.p. 738, Chrudim III, 537 03  Chrudim 3 
Ing. Jana Hůrská, Poděbradova č.p. 80, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
David Hůrský, Poděbradova č.p. 80, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Štěpán Malina, Poděbradova č.p. 80, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Ing. Martin Mikan, Radoušova č.p. 1420, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Luboš Mikolin, Poděbradova č.p. 80, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Hedvika Mikolinová, Poděbradova č.p. 80, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Michal Petržílek, Poděbradova č.p. 80, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Veronika Petržílková Letáčková, Poděbradova č.p. 80, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Milan Pouč, Poděbradova č.p. 80, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Šárka Poučová, Poděbradova č.p. 80, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Kamil Tuček, Poděbradova č.p. 80, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Ing. Radek Ulrich, Vrcha č.p. 299, Sobětuchy, 537 01  Chrudim 1 
PharmDr. Petra Ulrichová, Poděbradova č.p. 80, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Jiří Urbánek, Poděbradova č.p. 80, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Olga Urbánková, Poděbradova č.p. 80, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Ing. Lukáš Hrubý, MBA, Pardubická č.p. 678, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
  
K vyvěšení na úřední desku: 
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
 
Zplnomocněný zástupce žadatele (doporučeně do vlastních rukou): 
Ing. Jan Jirsák, Poděbradova č.p. 909, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
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