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V Rychnově nad Kněžnou
dne 6. června 2014

Stavební povolení č. 99/2014
(Veřejnou vyhláškou)
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, pověřený Krajským
úřadem Královehradeckého kraje dne 15.1.2014 č.j. 24162.2/DS/14/TI k vedení řízení ve věci vydání
stavebního povolení, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písmene c) zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů), vykonávající státní správu dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, projednal ve stavebním řízení žádost podle § 109 – 114
stavebního zákona, kterou podal dne 6.3.2014 u zdejšího speciálního stavebního úřadu stavebník,
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 50003 Hradec Králové, zastoupený SÚS
Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 50004 Hradec Králové, IČO 27502988, a rozhodl
takto:
I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu stavební povolení na stavbu

„III/304 31 Křivice - Lično“
Stavební objekty: SO 101 průtah obcí Křivice
SO 102 extravilán včetně průtahu obcí Ostašovice
SO 103 průtah obcí Lično
Umístěné na pozemcích:
na parc.č. 667/1, 666/1, 667/10, 673, 665/1 v k.ú. Křivice,
na parc.č. 340/1 v k.ú. Rašovice uTýniště n.O.,
na st.parc.46, parc.č.242, 225, 234, 251/1,221/1 v k.ú. Ostašovice,
na parc.č. 245 v k.ú. Radostovice,
na parc.č. 699/18, 3665, 181/1, 186/20, 186/24,699/21 v k.ú. Lično
Popis stavby:
Objekt SO101 km 0,00000 – 0,67160 průtah obcí Křivice
Objekt SO102 km 0,67160 – 4,55260 extravilán včetně průtahu obcí Ostašovice
Objekt SO103 km 4,55260 – 4,92040 průtah obcí Lično
V průtahu obce Křivice bude v rámci stavby provedena oprava neúnosné vozovky a její rozšíření
na šířku 5,5 -6m. dále stavba zahrnuje řešení odvodnění, úpravu přilehlých rozjezdů místní

komunikací, vjezdů a rekonstrukci chodníku včetně obrub. Za obcí v km 0,735 dojde k rekonstrukci
křižovatky se silnicí III/30432, včetně vodorovného dopravního značení. Příčné propustky budou
opraveny nebo vyměněny za nové, dojde k pročištění odvodnění příkopů, opravy napojení
hospodářských sjezdů. V úsecích s vysokým násypem bude osazeno sil. svodidlo.
Ve volné trati bude oprava vozovky ve stávající šířce, realizace stavby bez záborů. Příčné
propustky budou opraveny případně vyměněny za nové. Dojde k pročištění odvodnění příkopů, opravě
hospodářských sjezdů včetně zatrubení. V úsecích s vysokým násypem bude osazeno silniční
svodidlo. Nezpevněné krajnice budou vyčištěny od drnu a dosypány štěrkodrtí.
V obci Ostašovice bude upraveno klopení vozovky a podél vozovky budou vyměněny silniční
obruby včetně předláždění přilehlých chodníků.
V průtahu obcí Lično se v úseku km 4,553 – 4,841 nachází v krytové vrstvě vozovky penetrační
makadam s nátěrem a v úseku 4,841 - 4,920 živičný koberec. V úseku s penetračním makadamem
dojde k zesílení vozovky a v úseku živičné vrstvy bude nahrazena stávající obrusná vrstva.V rámci
stavby bude provedena rekonstrukce stávajícího chodníku a směrové i výškové vyrovnání stávající
silniční obruby. Stávající vpusti budou pročištěny případně vyměněny. V místech potřebných pro
odvodnění vozovky budou osazeny nové vpusti a s napojením na místní kanalizaci.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1)

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval odbor projekce Pardubice, Husova 1697 firmy M – SILNICE a.s., ředitelství Hradec
Králové 50002, Škroupova 719, Ing. Miroslav Kučera, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby,
ČKAIT – 0701063; s přednostním respektováním podmínek stavebního povolení. Ověřená
dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

2) Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy
týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 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 vztah (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích. Při provádění stavby je nutno dodržet Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3) Stavba bude dokončena do 31.12.2016
4) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. Č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
5) Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
6) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět.
7) V rámci stavby bude staveb.úřad pozván na kontrolní prohlídky stavby:
- po dokončení zemní pláně,
- před pokládkou asfaltové ložné a obrusné vrstvy,
- závěrečná kontrolní prohlídka.
8) Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytýčení všech inženýrských sítí a jejich ochranu před
poškozením. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými správci těchto
zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inž. sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti,
v souladu s ČSN 73 6005.

9) Při stavbě dojde ke střetu se sítěmi společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Dle vyjádření č.j. 502021/14 z 6.1.2014, které je součástí dokladové části PD
- dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefonica, jejíž
existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti
Telefonica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením §102 zákona č. 127/2005 Sb. o
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5
m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK
společnosti Telefónica vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy
zjistil, že jeho záměr, pro který podle shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje
do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projekté dokumentace
stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost
Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to
v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica
pověřeného ochranou sítě – Martin Košťál (tel.: 466802424, 602218221, e-mail:
martin.kostal@o2.com) (dále jen POS)
Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal
překládku SEK je dle ustanovení §104 odst.16 zákona č. 127/2005 Sb. O elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica
veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického
řešení.
Pro účely přeložení SEK dle výše uvedeného bodu tohoto vyjádření je stavebník povinen
uzavřít se společností Telefonica Smlouvu o realizaci překládky SEK.
Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti
Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření
V případě jakýkoliv dotazů k poloze SEK a její dokumentaci lze kontaktovat společnost
Telefónica na bezplatné lince 800 255 255
Stavebník dodrží ostatní všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou
přílohou vyjádření, včetně situačních výkresů a jsou součástí dokladové části projektové
dokumentace pro stavební řízení.
Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech
republic a.s. pro stavbu „oprav příjezdové komunikace k Jedlinské Lhotě:
1) Při vlastní realizaci stavby musí být dodrženy podmínky ochrany, které jsou součástí platného
vyjádření o existenci sítí č.j. 502021/14 vydaného na uvedenou stavbu
2) Před zahájením stavebních prací v ochranném pásmu SEK je nutné nechat trasu vytyčit
autorizovanou firmou, případně trasu ověřit ručně kopanými sondami. V trase SEK je nutné
provádět zemní práce obezřetně, nepoužívat žádných strojů a mechanizací.
3) V případě, že dojde při realizaci stavby k odkrytí trasy SEK, před záhozy je nutné vyzvat naši
společnost ke kontrole uložení SEK. O kontrole musí být proveden písemný zápis do
stavebního deníku.
10) Při stavbě dojde ke střetu se sítěmi společnosti ČEZ Distribuce a.s. dle vyjádření č.j.
0100232771 z 8.1.2014

V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo
zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:
PODZEMNÍ SÍŤĚ
NADZEMNÍ SÍTĚ
STANICE
o Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.
(energetický zákon) v platném znění. Přibližný průběh tras je v příloze, přičemž v trase
kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
o V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení
nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma
podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu
(formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře/Činnosti v ochranných
pásmech, kontaktní údaje pro podání vaši žádosti naleznete v zápatí).
o Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých
prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle §47 zákona č.
458/2000 Sb. V platném znění.
o Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení,
které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s.
o Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení,
kontaktujte Poruchovou linku 840 850 860, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
o V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před
započetím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické
linky 840 840 840, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Stavebník musí dodržet všechny všeobecné podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech podzemní vedení, nadzemních vedení a elektrických stanic, které jsou součástí vyjádření
k existenci energetického zařízení č. 0100232771, v dokladové části projektové dokumentace.
11) V zájmovém prostoru dojde ke střetu se sítěmi RWE distribuční služby s.r.o, Brno dle vyjádření
5000889764 z 27.1.2014
V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:
- VTL plynovod DN 300 PE 63
- plynovodní přípojky
Dle informačního zákresu.
-

Stávající krytí plynovodu a plynovodních přípojek musí být zachováno.
V případě nedodržení stávajícího krytí bude plynovod nebo plynovodní přípojky přeloženy na
náklad investora.
Termín provedení přeložky a práce na přeložce mohou být prováděny jen po předchozí dohodě
s odpovědným pracovníkem RWE Distribuční služby, s.r.o., regionální operativní správy sítí.
Vlastnictví přeložené části plynárenského zařízení je upraveno zákonem č. 458/2000 Sb.
V platném znění, §70.
Smluvní vztahy na provedení přeložky plynárenských zařízení budou ošetřeny písemnou
smlouvou mezi majitelem plynárenského zařízení a investorem.
Na případnou přeložku plynárenských zařízení bude vydáno samostatné stanovisko.
Při skrývkách konstrukční vrstvy vozovky (niveleta nebude změněna), dojde k dočasnému snížení
krytí částí plynovodu a plynovodních přípojek. Při pojíždění těžké stavební techniky může
dojít k poškození plynárenského zařízení. K zajištění bezpečnosti a spolehlivému provozu
navrhujeme následující opatření:
a) Při skrývce a před uložením živičných vrstev, po dohodě s odpovědným pracovníkem
(kontakt: www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55), provést kontrolu těsnosti.
Tuto kontrolu je nutné provádět i průběžně v průběhu stavby.
b) V místech uložení plynárenského zařízení včetně ochranného pásma není povoleno používat
těžko stavební stroje pro hutnění. Není povolen přejezd těžkých nákladních vozidel a jiné

těžké stavební techniky. V případě nutnosti přejezdu nad plynárenským zařízením včetně
hutnění je zhotovitel stavby povinen dohodnou dodatečný způsob ochrany plynárenských
zařízení
c) Při stavbě je nutné postupovat v souladu s ČSN 736005, TPG 70201, TPG 70204 a dalších
souvisejících předpisů.
Stavební objekty (včetně rozvodných pilířů, sloupů NN, svítidel VO, sloupků či pilířů oplocení,
šachet, vpustí atd.) musí být umístěny min. 1m od plynárenských vedení – měřeno kolmo na
půdorysný obrys potrubí. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu.
- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500mm, minimálně
však 150mm, opatří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod z PE se opatří chráničkou
přesahující stokové potrubí 1m na každou stranu.
Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení,
který činí:
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v
zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
c) u technologických objektů 4 m od půdorysu
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném
pásmu plynárenského zařízení:
1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v
ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při
dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou
stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení
považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho
předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných
inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno
vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt
naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude
podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku
(číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení
plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení
považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O
provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen
učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena
pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
zabezpečeno proti jeho poškození,
8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace,
signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského
zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a
kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu
bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku
(číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez
provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy
výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho
zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své
náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem,
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG
702 01, TPG 702 04,
12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení.
13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč.hlavních uzávěrů plynu (HUP)
na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební
činnosti
14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)
16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy
plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem
stavby.
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000896084
a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka
840 11 33 55.

12) Při stavbě dojde ke střetu se sítěmi společnosti AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou
dle vyjádření ze dne 27.1.2014 zn. 076/14
V zájmovém území se nachází VODOVOD ve správě společnosti AQUA Servis,a.s., V příloze
vyjádření je orientační zákres námi provozovaného vodovodu.
1) Před započetím zemních prací nutno vytyčit vodovod .Vytyčení vodovodu nutno objednat u
našeho zaměstnance p. Goise na tel. 602 771 274. (Vytyčení nutno objednat nejméně 10 dní předem
ve všední dny od 6:00 – 14:00 hod.)
2) Upozorňujeme, že v zájmovém území se mohou nacházet vodovodní přípojky, které nejsou
v naší správě. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků
3) V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího
vodovodu či kanalizace a k podstatnému snížení či zvýšení jejich krycích vrstev.
4) Umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů atd. Musí být situováno min. 1,5m od
stávajícího vodovodu.
5) Při umístění nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
6) Veškeré šoupatové, přípojkové, hydrantové poklopy včetně zemních souprav musí být umístěny
do nové nivelety povrchu.
7) Po ukončení prací v ochranném pásmu vodovodu požadujeme přizvat k odsouhlasení
provedených povrchových úprav našeho zaměstnance – NUTNO kontaktovat:

- v k.ú. Křivice – středisko AQUA SERVIS a.s. v Týništi n.O. na tel. 494371739, mobil
602880445
- v k.ú. Ostašovice – středisko AQUA SERVIS a.s. v Přepychách na tel. 494628141 nebo mobil
č. 728668744
- v k.ú. Lično – středisko AQUA SERVIS a.s. v Solnici na tel. 494596752 nebo na mobilu č.
602933495
- Ke kanalizaci se nevyjadřujeme. V obci Křivice, Ostašovice a Lično nejsme provozovatelem
kanalizace
8) Upozorňujeme, že v případě provádění zemních prací, staveb, umísťování konstrukcí nebo
jiných podobných zařízení či provádění činností, které omezují přístup k vodovodnímu řadu, nebo
které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazování trvalých porostů,
provádění skládek mimo jakéhokoliv odpadu a provádění terénních úprav v ochranném pásmu
vodovodu je dle zákona č. 274/2011 Sb. § 23 odst. 5 možné pouze s písemným souhlasem
provozovatele vodovodu či kanalizace.
9) V rámci výše uvedené stavby je nutné provést v obci Křivice výměnu stávajícího vodovodu
včetně vodovodních přípojek nacházejícího se v komunikaci (vodovod je vyznačen oranžovou barvou
v situaci č.1) Nový vodovod musí být proveden z PE nebo PVC DN 90 a DN 110.

13) Dle vyjádření z 21.2.2014 Města Týniště nad Orlicí se nachází v zájmovém prostoru
- podzemní zařízení veřejného osvětlení a rozhlasu
ve vlastnictví města Týniště n.Orl., Mapa se zákresem podzemních sítí je přiložena
Povinností stavebníka je zajistit ochranu zařízení tak, aby se během stavební činnosti ani jejím
následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení města Týniště nad
Orlicí, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku.
Před zahájením jakýchkoli zemních prací proto vytyčte trasu vedení a dodržte ochranné pásmo
a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu. Vytyčení VO a rozhlasu je nutno objednat u paní
Gažiové (Služby města) na tel. 494371514, 724255465
Pokud se zemní práce budou dotýkat pozemků v majetku města, upozorňujeme na nutnost
vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní a účelové komunikace, chodníku nebo
veřejného prostranství pro provádění stavebních prací našim úřadem.
14) Obec Lično vlastní kanalizaci uloženou pod chodníkem v Ličně. Jedná s o parc.č. 399/21 ostatní
plocha v k.ú. Lično
Jiné podzemní zařízení ve správě Obce Lično v dotčených katastr.územích Lično a Ostašovice
obec nevlastní.
15) Budou dodrženy podmínky Závazného stanoviska Krajské hygienické stanice KHK, Hradec
Králové ze dne 19.2.2014 č.j. S-KHSHK 1891/2014/2/HOK.HK/Li:
V rámci výstavby záměru upozorňujeme na dodržování hygienického limitu v ekvivalentní
hladině akustického tlaku A LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti dle § 12 odst.. 6 části B příloh č. 3
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
16) Dle stanoviska KŘ Policie KHK, DI Rychnov n.Kn. ze dne 25.3.2014
Před zahájením stavebních prací je nutné, pokud stavbou dojde k omezení silničního provozu,
předložit k posouzení návrh dopravně inž. opatření (umístění PDZ)
17) Dle stanoviska HZS KHK, ÚO Rychnov n.Kn. ze dne 10.2.2014 musí být každá změna proti
schválené dokumentaci stavby neodkladně projednána.

18) MěÚ Rychnov nad Kněžnou – OVŽP – odd.životního prostředí , MěÚ Kostelec nad Orlicí
Dodavatel stavby povede průběžnou evidenci o odpadech vzniklých při stavbě a doloží způsob
nakládání s nimi a tuto evidenci předloží na oddělení ŽP po dokončení stavby.
Nevyužitelný odpadní stavební materiál je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní
materiály je nutno využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech.
Doklady o řádném využití nebo odstranění a evidence odpadů budou archivovány a zároveň
předloženy správnímu orgánu při kolaudačním řízení.
Nesmí být zhoršeny odtokové poměry daného území (stávající uliční vpusti budou vyčištěny,
stávající odvodňovací příkopy budou prohloubeny a pročištěny, na vtoku kanalizace budou
vybudovány lapače splavenin, apod.)
K ochraně dřevin (lípy v prostoru autobusové zastávky) dle §7 odst.2 ZOPK MěÚ Kostelec –
odd.Ž požaduje
–

výkopové práce provádět v souladu ČSN 839061 (Technologie vegetačních úprav v krajině –
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích),

–

předcházet zhutňování půdy v okolí dřevin, např.pojezdy stavební technikou nebo ukládáním
výkopového materiálu,

–

zajisti ochranu kmenů stromů před mechanickým poškozením.

19) MěÚ Kostelec nad Orlicí –OŠKMT a MěÚ Rychnov nad Kněžnou - OŠKMT
Při provádění stavebních a výkopových prací může dojít k narušení archeologických nálezů a situací,
jež bude nutno zachránit a zdokumentovat. Proto požadujeme splnění těchto podmínek:
a) Oznámit přípravu akce subjektu, který má oprávnění provádět archeologické práce dle zákona
č. 20/1987 Sb. Odst.2, §22 (to znamená archeologickému pracovišti, viz přiložený seznam
oprávněných organizací, např. Muzeum a galerie OH, Jiráskova 2, Rychnov n.Kn., tel.
494534450)
b) Zde sdělit termín zahájení stavby a ohlásit započetí zemních či výkopových prací cca 3 týdny
před termínem.
c) Umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu či dozoru při provádění zemních a
výkopových prací. Na tyto archeologické práce dle zákona č. 20/1987 Sb. V platném znění
bude uzavřena smlouva o provedení archeologických zásahů. Všechna práva a povinnosti
v souvislosti s archeologickými pracemi přebírá organizace, se kterou bude uzavřena smlouva
o jeho provedení.
d) Hlásit náhodné archeologické nálezy v průběhu stavby příslušnému archeologickému
pracovišti, popřípadě orgánům státní památkové péče – odboru organizačně-správnímu MěÚ
Kostelec n.Orl. MěÚ Rychnov n.Kn. – OŠKMT či Národnímu památkovému ústavu,
územnímu odbornému pracovišti v Josefově. Nález i naleziště musí poté zůstat podle §23
odst.3 zákona č. 20/1987 Sb.v platném znění beze změny až do jeho ohledání a
zdokumentování pracovníkem odborného archeologického pracoviště.
20) Budou dodrženy další podmínky uvedené ve vyjádřeních založených v projektové dokumentaci,
vydaných k předmětné stavbě.
21) Před zahájením stavby bude na stavbě instalována informační tabule, na které bude uveden
zhotovitel stavby a číslo stavebního povolení, investor, stavbyvedoucí, technický dozor, termín
zahájení a ukončení.
22) Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

23) Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen uchovávat
stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
24) Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započetím užívání stavby
provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
25) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a
běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a
stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při
udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.
Stavby zařízení staveniště nejsou předmětem tohoto stavebního řízení, neboť tyto stavby nejsou
součástí předmětné stavby a nepodléhají tedy povolení speciálního stavebního úřadu.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a § 109 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové, zastoupený SÚS Královehradeckého
kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové, IČO 27502988.

Odůvodnění:
Stavebník, Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245,50003 Hradec Králové, zastoupený SÚS
Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, Hradec Králové, IČO 27502988, na základě plné
moci pro přípravu a realizaci staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Královéhradeckého kraje
z 28.8.2013, podal dne 6.3.2014 u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního
povolení na stavbu: „III/304 31 Křivice - Lično“ prováděné na parc.č. 667/1, 666/1, 667/10, 673,
665/1 v k.ú. Křivice, na parc.č. 340/1 v k.ú. Rašovice u Týniště n.O.,na st. parc.46, parc.č.242, 225,
234, 251/1,221/1 v k.ú. Ostašovice, na parc.č. 245 v k.ú. Radostovice, na parc.č. 699/18, 3665, 181/1,
186/20, 186/24,699/21 v k.ú. Lično. Tato stavba se dělí na tři stavební objekty: SO 101 průtah obcí
Křivice, SO 102 extravilán včetně průtahu obcí Ostašovice, SO 103 průtah obcí Lično. Projektovou
dokumentaci pro vydání stavebního povolení vyhotovil odbor projekce Pardubice, Husova 1697 firmy
M-Silnice a.s., ředitelství Hradec Králové 500 02, Škroupova 719.
K žádosti o stavební povolení dodal mimo doklady stanovené stavebním zákonem i Usnesení
Krajského úřadu Královehradeckého kraje č.j. 24162.2/DS/14/TI, kterým byl pověřen spec.stavební
úřad Měst.úřadu Rychnov nad Kněžnou k vedení řízení a vydání stavebního povolení pro tuto stavbu,
povolovanou na pozemcích v k.ú. Křivice, Rašovice, ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Kostelec nad Orlicí, k.ú. Ostašovice, Radostovice, Lično ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou.
Dne 5. 5. 2014 speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou
podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Protože
speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známi poměry staveniště a žádost o stavební povolení
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavby, upustil speciální stavební úřad podle
ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání. Účastníci řízení
mohli podat své námitky, důkazy nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení u MěÚ
Rychnov n.Kn.
Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci řízení mohli v souladu s ustanovením §36 odst.3
správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí a seznámit se s nimi.
V průběhu stavebního řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Účastníci řízení se k podkladům nevyjádřili.

Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon) vydal Městský úřad Rychnov nad
Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou dne
15.3.2013, č.j. OVŽP/7502/2013/Du a MěÚ Týniště nad Orlicí ze dne 21.3.2014, č.j.
MÚTý/STAV/663/2014.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.
Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení a dotčených
orgánů státní správy:
(do výčtu doložených podkladů byly zahrnuty pouze podklady týkající se předmětné stavby)
-

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor ŠKMT, Rychnov n.Kn. ze dne 25.3.2014
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, OVŽP – odd.ŽP, Rychnov nad Kněžnou – vyjádření ze dne
4.3.2014
Městský úřad Kostelec nad Orlicí - koord.závaz.stanovisko ze dne 16.4.2014
Město Týniště n.Orl. , vyjádření ze dne 21.2.2014
Obec Lično z 18.2.2014
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha – vyjádření ze dne 6.1.2014 ,
z 21.3.2014
ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha – vyjádření ze dne 8.1.2014
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – vyjádření ze dne 19.3.2014
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření ze dne 8.1.2014
AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou – vyjádření ze dne
27.1.2014
Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, – závazné
stanovisko ze dne 10.2.2014
Krajské ředitelství policie KHK, Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, ze dne 25.3.2014
Krajská hygienická stanice KHK, Hradec Králové – závazné stanovisko ze dne 19.2.2014

Smlouvy o právu provést stavbu:
Obec Lično, Lično 17 – smlouva ze dne 8.4.2014
Město Týniště n.Orl., Mírové nám.90, Týniště n.O. – smlouva ze dne3.4.2014
Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu
druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad na zájmy
chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být
přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny
v rozdělovníku a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.
I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
- podle § 109 písm. a-b) stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby):
Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupená na základě plné
moci: SÚS Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 50004 Hradec Králové, IČO 27502988

II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
- podle § 109 písm. e) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li
stavebníkem):
Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové – hospodaření se svěřeným
majetkem kraje – Správa silnic Královehradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové
Obec Lično, Lično17
Město Týniště n.Orl., Mírové nám 90, 51721
- podle § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba
prováděna a ten, , kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu):
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 647 02 Brno
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín
AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266, 140 22 Praha
Město Týniště nad Orlicí, Mírové nám.90, 51721
Obec Lično, Lično 17
- podle § 109 písm. e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm)
V k.ú. Křivice: p.č. st. 1/2, st.2, st.4. st.5, st.6, st.7, st.8, st.9, st.13, st.21, st.22, st.27, st.28, st.30, st.33,
st.39, st.40, st.78, st.88, p.č.5, 7/2, 23/1, 23/2, 23/3, 79/3, 79/4, 79/5, 89/1, 89/2, 94, 99/1, 99/3, 99/4,
110/1, 110/6, 110/7, 110/8, 110/9, 113/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/7, 117, 120/3, 120/4, 120/5,
120/6, 120/7, 120/8, 125/1, 125/3, 126/1, 126/2, 126/3, 126/7, 126/8, 128, 140/5, 142, 143, 160, 172/2,
250/3, 253/2, 253/3, 253/4, 258/4, 258/5, 258/6, 272/1, 272/2, 286, 290/1, 290/2, 290/3, 580, 583,
665/1, 666/1, 666/2, 667/3, 667/4, 667/6, 667/7, 667/8, 667/9, 667/10, 671/1, 673, 674, 675, 686/1,
686/2, 695/2, 695/3, 696/2,
V k.ú. Rašovice u Týniště n.O.: 228/2, 226/2, 340/2, 227/1, 228/1, 228/3,
V k.ú. Ostašovice: p.č. st.4, st. 7. st., p.č. 6, 9/1, 9/4, 9/9, 9/11, 46, 47, 48/1, 49/1, 51/9, 54/1, 55/1,
55/2, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64/1, 64/3, 64/4, 64/5, 64/9, 64/10, 67, 68/2, 91/1, 91/2, 91/3, 96, 100/2,
100/3, 107, 109, 110/2, 113/1, 113/3, 114, 118, 126, 207, 208, 209, 211/1, 229, 230/1, 230/2, 230/3,
231, 236/1, 240, 241, 252,
V k.ú. Radostovice u Lična: p.č. 166, 208, st.50, p.č.165, 166, 168/4, 171/1, 187, 188, 189, 202/1,
202/3, 202/4, 203, 207/1, 207/4, 208, 244, 248/3,
V k.ú. Lično: p.č. 3322, 3025/2, 3040/1, 3040/4, 3042, 3043, 3246, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256,
3257, 3258, 3309, 3310, 3311, 3312, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3354/1, 3354/2, 3355,
3358, 3359, 3360, 3361, 3365, 3368, 3370, 3664, 3666, 3667, 3668, 186/24, 186/20, 699/21, 704/1
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do stavebního povolení byly
zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve
kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, podáním učiněným u Městského úřadu
Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí. Lhůta pro případné odvolání se počítá
ode dne doručení tohoto rozhodnutí, přičemž se den do běhu lhůty nezapočítává. Odvolání jen proti

odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 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 řízení. Případné odvolání dle
§ 85 odst.1 správního řádu má odkladný účinek.

Nováková Lidmila v.r.
Odb.referentka OVŽP
MěÚ Rychnov nad Kněžnou
Otisk úředního razítka

Toto stavební povolení č. 99/2014, včetně grafické přílohy, musí být vyvěšeno na úřední desce po
dobu 15-ti dnů.

...............................................................
Datum vyvěšení

...................................................................
datum sejmutí

Razítko a podpis oprávněné osoby

Správní poplatek byl stanoven podle položky 18 odst. 1 písm. f) sazebníku zák. č. 634/2004 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, ve výši 10 000,- Kč a zaplacen na účet Města Rychnov n.Kn. 16.5.2014

Rozdělovník: (obdrží)
Doručeno účast.řízení dle §27 odst.1 a 2 správního řádu:
MěÚ Rychnov nad Kněžnou – veřejnou vyhláškou
MěÚ Týniště nad Orlicí – veřejnou vyhláškou
Obecní úřad Lično – veřejnou vyhláškou
MěÚ Kostelec nad Orlicí – veřejnou vyhláškou
SÚS Královehradeckého kraje, a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové
Správa silnic KHK p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 647 02 Brno
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín
AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266, 140 22 Praha
Město Týniště, Mírové nám. 90, 51721
Obec Lično, Lično 17
Doručeno účastníkům řízení – vlastníkům okolních pozemků veřejnou vyhláškou:
Digitálně podepsal Lidmila Nováková
Datum: 06.06.2014 09:42:22 +02:00

V k.ú. Křivice: p.č. st. 1/2, st.2, st.4. st.5, st.6, st.7, st.8, st.9, st.13, st.21, st.22, st.27, st.28, st.30, st.33,
st.39, st.40, st.78, st.88, p.č.5, 7/2, 23/1, 23/2, 23/3, 79/3, 79/4, 79/5, 89/1, 89/2, 94, 99/1, 99/3, 99/4,
110/1, 110/6, 110/7, 110/8, 110/9, 113/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/7, 117, 120/3, 120/4, 120/5,
120/6, 120/7, 120/8, 125/1, 125/3, 126/1, 126/2, 126/3, 126/7, 126/8, 128, 140/5, 142, 143, 160, 172/2,
250/3, 253/2, 253/3, 253/4, 258/4, 258/5, 258/6, 272/1, 272/2, 286, 290/1, 290/2, 290/3, 580, 583,
665/1, 666/1, 666/2, 667/3, 667/4, 667/6, 667/7, 667/8, 667/9, 667/10, 671/1, 673, 674, 675, 686/1,
686/2, 695/2, 695/3, 696/2,
V k.ú. Rašovice u Týniště n.O.: 228/2, 226/2, 340/2, 227/1, 228/1, 228/3,
V k.ú. Ostašovice: p.č. st.4, st. 7. st., p.č. 6, 9/1, 9/4, 9/9, 9/11, 46, 47, 48/1, 49/1, 51/9, 54/1, 55/1,
55/2, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64/1, 64/3, 64/4, 64/5, 64/9, 64/10, 67, 68/2, 91/1, 91/2, 91/3, 96, 100/2,
100/3, 107, 109, 110/2, 113/1, 113/3, 114, 118, 126, 207, 208, 209, 211/1, 229, 230/1, 230/2, 230/3,
231, 236/1, 240, 241, 252,
V k.ú. Radostovice u Lična: p.č. 166, 208, st.50, p.č.165, 166, 168/4, 171/1, 187, 188, 189, 202/1,
202/3, 202/4, 203, 207/1, 207/4, 208, 244, 248/3,
V k.ú. Lično: p.č. 3322, 3025/2, 3040/1, 3040/4, 3042, 3043, 3246, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256,
3257, 3258, 3309, 3310, 3311, 3312, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3354/1, 3354/2, 3355,
3358, 3359, 3360, 3361, 3365, 3368, 3370, 3664, 3666, 3667, 3668, 186/24, 186/20, 699/21, 704/1
Na vědomí:
MěÚ Kostelec nad Orlicí – ŽP, OŠKM, silnič.úřad
MěÚ Rychnov nad Kněžnou – OVŽP – ŽP, OŠKMT
HZS KHK, Na Spravedlnosti, Rychnov n.Kn.
KŘ Policie KHK, DI Rychnov nad Kněžnou

