Městský úřad Dobruška
odbor výstavby a životního prostředí
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Č.j: PDMUD 23022/2016
Spisová značka: MUD 4554/2016 OVŽP/LL
Oprávněná úřední osoba: Lenka Lánská
E-mail: l.lanska@mestodobruska.cz
Telefon: 494 629 558
Datum: 10.10.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Dne 12.09.2016 podal žadatel Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
IČ: 70889546, kterého na základě plné moci zastupuje společnost SÚS Královéhradeckého kraje a.s.,
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27502988 žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu:
"III/3093„ na pozemcích parc. 2414/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Deštné v Orlických horách, 1279/1
(ostatní plocha), 797/4 (trvalý travní porost), 1308/2 (ostatní plocha), 820/1 (trvalý travní porost), 763 (trvalý
travní porost), 760 (trvalý travní porost), 759 (trvalý travní porost), 820/6 (trvalý travní porost), 1299/3 (ostatní
plocha) v katastrálním území Nedvězí u Dobrušky, 1247/1 (ostatní plocha), 1248 (ostatní plocha), 1354/3 (vodní
plocha), 1353/3 (vodní plocha), 1353/5 (vodní plocha), 1231/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Dobřany v
Orlických horách, 1037/1 (ostatní plocha), 1069/3 (vodní plocha) v katastrálním území Sněžné.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Popis stavby: Jedná se o opravu silnice č. III/3093 průměrné šířky 4,5 m v celé délce 4234,62 m.
Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
Objekt 101 (silnice III/3093)
Objekt řeší opravu silnice č. III/3093 průměrné šířky 4,5 m v celé délce 4234,62 m na základě výsledků
diagnostiky vozovky a návrhu opravy v podobě opravy krytu za pomocí recyklace za studena na místě s
přídavkem asfaltového pojiva a drceného kameniva v tloušťce 120 mm dle TP 208 a s navýšením krytu o 100
mm v podobě pokládky ložné vrstvy z ACL 16 S PMB 25/55-60 tl. 60 mm a obrusné vrstvy z ACO 11 tl. 40
mm. Tento druh opravy bude realizován v extravilánových částech silnice č. III/3093 - km 0,004 25 (ZÚ) - 2,760
a 2,960 - 4,238 87 (KÚ). V místech napojení vedlejších komunikací, sjezdů a přilehlých zástaveb v trase, bede
niveleta ponížena s výškovým přizpůsobením vůči stávajícímu stavu provedením odtěžení rozrytého stávajícího
materiálu (krytu) v tl. 100 mm a pod odtěžení v případě zjištění nevhodnosti materiálu pro recyklaci bude tento
materiál odtěžen v tl. 120 mm a nahrazen stávajícím materiálem vyzískaným z rozebraného stávajícího krytu a
zrecyklován. Kvůli mrazovým cyklům v horské oblasti je požadavek na vyšší pružnost recyklované vrstvy, aby
se předešlo tvorbě trhlin, proto je navržena recyklace jen s asfaltovým pojivem. Pokud zkoušky na vzorcích
prokáží menší pevnost než min. pevnost v příčném tahu Rit 0,3 MPa je třeba provést recyklaci v kombinaci
asfaltu a cementu. Maximální množství pojiva se předpokládá 3,5 % asfaltové emulze a 5 % cementu.
V intravilánu obce Dobřany bude provedena úplná výměna konstrukce vozovky v délce 200 m dle lokálního
staničení v PD 2,760 - 2,960 a to z důvodu výškového napojení na stávající zpevněné plochy a časté domovní
vjezdy. V tomto úseku bude na základě prohlídky základové spáry a na základě zkoušek prokazujících vhodnost
či nevhodnost zeminy v podloží komunikace provedena případná výměna podloží tl. 400 mm. Napojení na
stávající zpevněné plochy v místech napojení komunikací bude provedeno pomocí zaříznutí stávajícího krytu v
co nejmenším rozsahu, odfrézováním a pokládkou obrusné vrstvy. Vzniklá spára mezi stávajícím a novým
krytem bude proříznuta na tl. 40 mm a zalita asfaltovou zálivkou.
Návrh směrového vedení trasy vychází ze stávajícího směrového vedení komunikace č. III/3093 a oprava je
tomuto stavu přizpůsobena. V rámci této akce k žádné změně směrového průběhu nedojde. Z valné většiny se
jedná o obnovu živičného krytu, tudíž příčné sklony budou přizpůsobeny stávajícím a v úseku úplné výměny
konstrukce vozovky v obci budou navrženy nové.

Stávající krajnice budou očištěny od nánosu a upraveny na základní šířku 0,50 m se zpevněním ze štěrkodrti a s
doplněním směrových ocelových flexibilních sloupků. V úseku km 3,258 55 - 3,320 (úsek nenormového svahu
silničního tělesa) bude osazeno levostranné silniční svodidlo v základní délce 61,45 m do nenormové šířky
krajnice (0,75 - 1,45 m). Vzhledem k nenormové šířce krajnice bude použito svodidlo s úrovní zadržení H1 se
sloupky po 2 m a bez trubkové spojky. U tohoto svodidla budou dle TP 114 osazovány sloupky svodidel tak, aby
byly beraněny před hranou násypu tělesa komunikace. Veškeré stávající svislé dopravní značení bude vyměněno
za nové. V rámci rekonstrukce bude provedeno pokácení 2 ks stromů na vtoku příčného propustku, 2 ks stromů v
lese za obcí Dobřany, které se nachází v těsné blízkosti krytu silnice a 1 ks stromu na výtoku propustku v km
2,602.
Odvodnění komunikace v rámci tohoto objektu bude zachováno stávající s obnovou patních příkopů, podélných
zatrubnění příkopů a příčných propustků a to v podobě pročištění či částečné nebo úplné výměny.
Na silnici jsou napojeny hospodářské sjezdy na okolní pozemky, všechny budou zachovány. Napojení ostatních
komunikací na silnici č. III/3093 bude plynule navazovat na stávající řešení.
Objekt SO 201 (MOST ev. č. 3093-1)
Bude provedena povrchová sanace stávajícího mostu z roku 1993 přes vodní tok Dědina v podobě očištění ploch,
obnovení nátěrů, drobných oprav jako je předláždění chodníku na mostě či opravy odvodňovacího skluzu.
Objekt SO 180 (Přechodné dopravní značení)
Jedná se o dočasný stavební objekt. Řěší převedení dopravy po objízdných trasách během výstavby. Z důvodu
maximálního zachování obslužnosti silnice č. III/3093 a obcí či osad v její trase bude opravovaný úsek silnice č.
III/3093 rozdělen na 4 části na kterých bude prováděna oprava a s ní související částečná nebo úplná uzavírka
pro veškerou dopravu.
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, jako speciální stavební úřad podle ust. § 40 odst.
4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále pouze zákon o
pozemních komunikacích) a dle ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále pouze stavební zákon), místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze správní řád), oznamuje v souladu s ust. §
112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a
žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu
provádění, u p o u š t í ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.
Účastníci řízení mohou své námitky a případné důkazy uplatnit nejpozději do 04.11.2016 jinak k nim nebude
přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným
závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci řízení mohou v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit
k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 5 dnů od výše uvedené lhůty správní orgán ve věci rozhodne. Stavební
úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato lhůta slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním
rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by
byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ust. §
112 odst. 1 stavebního zákona.
Podle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci,
způsobu provádění a užívání stavby, nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho
vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému
břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek, k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě
první, se nepřihlíží.
Poučení účastníků řízení o základních právech a povinnostech, vyplývajících ze zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ MÁ ZEJMÉNA TATO PRÁVA:
 pokud účastník řízení prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka
zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstará na své náklady (§ 16 odst. 3 správního řádu)
 pokud je účastník řízení občanem České republiky příslušejícím k národnostní menšině, která tradičně a
dlouhodobě žije na území České republiky, má před správním orgánem právo činit podání a jednat v
jazyce své národnostní menšiny (§ 16 odst. 4 správního řádu)
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zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně
do protokolu; v téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1
správního řádu)
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; přičemž správní
orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy (§ 36 odst. 1 správního řádu)
vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu)
před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu)
nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu)
činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4
správního řádu)
aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve prospěch účastníka řízení
i v jeho neprospěch (§ 50 odst.3 správního řád)
na oznámení rozhodnutí (§ 72 správního řádu)

ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ MÁ ZEJMÉNA TYTO POVINNOSTI:
 předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního řádu)
 poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání
rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu)
 označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu).
Do podkladů mohou účastníci řízení ve shora uvedené lhůtě nahlédnout u Městského úřadu Dobruška, odboru
výstavby a životního prostředí (návštěvní dny: pondělí, středa 8.00 - 17.00 hodin; ostatní dny po telefonické
dohodě).
Účastníci řízení
- podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
- podle ust. § 109 písm. a-b) stavebního zákona
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546, kterého na základě plné
moci zastupuje společnost SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ:
27502988
- podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu
- podle ust. § 109 písm. c) a d) stavebního zákona
Tereza Mičková, nar. 12.04.1965, trvale bytem 518 01 Dobřany 47
Marie Štěpánová, nar. 29.09.1932, trvale bytem 518 01 Bohdašín 9
Milan Kárník, nar. 22.04.1961, trvale bytem 517 84 Ohnišov 135
Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,
IČ: 70890005
Obec Kounov, 517 92 Kounov 51, IČ: 274992
Obec Dobřany, 518 01 Dobřany 90, IČ: 274887
Obec Bystré, Bystré 110, 518 01 Dobruška, IČ: 00274763
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451
(Správa toků - oblast POVODÍ LABE)
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063
RWE GasNet, s.r.o., Kvíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 – zastupuje společnost RWE
Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27935311
- účastníci řízení podle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru: p.č. 2274/1, 2414/1 v katastrálním území
Deštné v Orlických horách, p.č. st. 72, st. 73, st. 74, st. 75/1, st. 175, st. 210/1, 521/3, 522/2, 572/2, 733/2, 738,
742, 743/1, 743/2, 743/4, 745, 746/1, 746/2, 747/1, 747/2, 748, 750, 751/1, 754/1, 754/2, 756, 758, 759, 760,
762/1, 763, 764, 767/2, 785/5, 785/6, 786/6, 786/7, 792/2, 794, 796/1, 797/4, 797/5, 798, 807, 808, 809, 812,
813/1, 813/2, 813/3, 816/2, 816/7, 816/8, 816/9, 816/10, 816/11, 816/12, 816/14, 816/18, 816/19, 820/1, 820/2,
820/4, 820/6, 829/1, 829/2, 830, 832, 834/1, 834/2, 838/1, 838/5, 849/1, 849/2, 849/4, 849/5, 851/1, 851/4,
851/5, 853/2, 855/1, 855/3, 855/4, 861/1, 861/6, 862/1, 865, 1278/1, 1278/2, 1279/1, 1279/3, 1279/6, 1279/8,
1279/9, 1285, 1299/3, 1299/5, 1301/3, 1303, 1304, 1305, 1306/5, 1308/1, 1308/2, 1308/3, 1310 v katastrálním
území Nedvězí u Dobrušky, p.č. st. 2, st. 3, st. 9/2, st. 11, st. 12, st. 29/1, st. 30, st. 36/1, st. 49/2, st. 180, st. 197,
st. 207, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/8, 16/11, 16/16, 18/1, 18/3, 19/1, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 25/2, 25/5, 25/6, 26/1,
29/1, 78/1, 78/2, 80/1, 80/3, 82/2, 87/2, 89, 90, 94/1, 95, 96/1, 96/2, 98/2, 98/3, 99/2, 100, 101, 103/1, 103/2,
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107, 207/1207/2, 211/1, 211/2, 223/1, 223/2, 223/3, 232/1, 232/4, 233/1, 233/4,234/1, 234/2, 234/4, 239/1,
256/6, 256/9, 256/21, 267/9, 267/13, 275/2, 275/7, 275/8, 275/10, 275/12, 275/16, 275/17, 275/20, 275/23,
275/24, 275/27, 275/29, 275/30, 277/1, 277/5, 337/9, 457/1, 457/6, 514/1, 514/2, 518/1, 518/2, 520/1, 1231/1,
1231/5, 1231/6, 1231/9, 1231/11, 1231/17, 1236, 1237/1, 1237/3, 1241/1, 1241/3, 1244/1, 1244/4, 1245/3,
1245/4, 1247/1, 1247/2, 1247/3, 1250/1, 1251/1, 1251/2, 1276/1, 1353/3, 1353/5 v katastrálním území Dobřany
v Orlických horách, p.č. 1069/3, 1037/3, 1069/2, 754/2, 1070, 758, 1037/2, 105, 756/3, 695/1, 695/3, 756/1v
katastrálním území Sněžné, p.č. 3109 v katastrálním území Šediviny (příp. další dotčené pozemky)

(otisk razítka)

Lenka Lánská
referentka
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Dobruška a Obecního úřadu Deštné v
Orlických horách, Dobřany, Kounov, Sněžné po dobu 15-ti dnů. Právní účinky má výhradně doručení
veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Dobruška.
Datum vyvěšení:…………………………….

Datum sejmutí:………………………………….

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že toto rozhodnutí bylo zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.
………………………………………………….
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:
Razítko:

…………………………………………………...
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:
Razítko:

O b drž í:
Doporučeně do vlastních rukou na doručenku se doručí účastníkům řízení uvedeným v ust. § 27 odst. 1 písm. a)
správního řádu a v ust. § 109 písm. a) - b) stavebního zákona:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546, kterého na základě plné
moci zastupuje společnost SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ:
27502988
Veřejnou vyhláškou se doručí dle ust. § 144 odst. 6 správního řádu účastníkům řízení uvedeným v ust. § 27 odst.
2 správního řádu a v ust. § 109 písm. c) a d) stavebního zákona:
Tereza Mičková, nar. 12.04.1965, trvale bytem 518 01 Dobřany 47
Marie Štěpánová, nar. 29.09.1932, trvale bytem 518 01 Bohdašín 9
Milan Kárník, nar. 22.04.1961, trvale bytem 517 84 Ohnišov 135
Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,
IČ: 70890005
Obec Kounov, 517 92 Kounov 51, IČ: 274992
Obec Dobřany, 518 01 Dobřany 90, IČ: 274887
Obec Bystré, Bystré 110, 518 01 Dobruška, IČ: 00274763
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451
(Správa toků - oblast POVODÍ LABE)
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063
RWE GasNet, s.r.o., Kvíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 – zastupuje společnost RWE
Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27935311
Č.j.: PDMUD 23022/2016
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Veřejnou vyhláškou se doručí dle ust. § 144 odst. 6 správního řádu účastníkům řízení uvedeným v ust. § 27 odst.
2 správního řádu a v ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, kteří se identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru: p.č. 2274/1, 2414/1 v katastrálním území
Deštné v Orlických horách, p.č. st. 72, st. 73, st. 74, st. 75/1, st. 175, st. 210/1, 521/3, 522/2, 572/2, 733/2, 738,
742, 743/1, 743/2, 743/4, 745, 746/1, 746/2, 747/1, 747/2, 748, 750, 751/1, 754/1, 754/2, 756, 758, 759, 760,
762/1, 763, 764, 767/2, 785/5, 785/6, 786/6, 786/7, 792/2, 794, 796/1, 797/4, 797/5, 798, 807, 808, 809, 812,
813/1, 813/2, 813/3, 816/2, 816/7, 816/8, 816/9, 816/10, 816/11, 816/12, 816/14, 816/18, 816/19, 820/1, 820/2,
820/4, 820/6, 829/1, 829/2, 830, 832, 834/1, 834/2, 838/1, 838/5, 849/1, 849/2, 849/4, 849/5, 851/1, 851/4,
851/5, 853/2, 855/1, 855/3, 855/4, 861/1, 861/6, 862/1, 865, 1278/1, 1278/2, 1279/1, 1279/3, 1279/6, 1279/8,
1279/9, 1285, 1299/3, 1299/5, 1301/3, 1303, 1304, 1305, 1306/5, 1308/1, 1308/2, 1308/3, 1310 v katastrálním
území Nedvězí u Dobrušky, p.č. st. 2, st. 3, st. 9/2, st. 11, st. 12, st. 29/1, st. 30, st. 36/1, st. 49/2, st. 180, st. 197,
st. 207, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/8, 16/11, 16/16, 18/1, 18/3, 19/1, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 25/2, 25/5, 25/6, 26/1,
29/1, 78/1, 78/2, 80/1, 80/3, 82/2, 87/2, 89, 90, 94/1, 95, 96/1, 96/2, 98/2, 98/3, 99/2, 100, 101, 103/1, 103/2,
107, 207/1207/2, 211/1, 211/2, 223/1, 223/2, 223/3, 232/1, 232/4, 233/1, 233/4,234/1, 234/2, 234/4, 239/1,
256/6, 256/9, 256/21, 267/9, 267/13, 275/2, 275/7, 275/8, 275/10, 275/12, 275/16, 275/17, 275/20, 275/23,
275/24, 275/27, 275/29, 275/30, 277/1, 277/5, 337/9, 457/1, 457/6, 514/1, 514/2, 518/1, 518/2, 520/1, 1231/1,
1231/5, 1231/6, 1231/9, 1231/11, 1231/17, 1236, 1237/1, 1237/3, 1241/1, 1241/3, 1244/1, 1244/4, 1245/3,
1245/4, 1247/1, 1247/2, 1247/3, 1250/1, 1251/1, 1251/2, 1276/1, 1353/3, 1353/5 v katastrálním území Dobřany
v Orlických horách, p.č. 1069/3, 1037/3, 1069/2, 754/2, 1070, 758, 1037/2, 105, 756/3, 695/1, 695/3, 756/1v
katastrálním území Sněžné, p.č. 3109 v katastrálním území Šediviny (příp. další dotčené pozemky)
Doporučeně na doručenku obdrží dotčené orgány:
Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města, památková péče, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, nám. F. L. Věka 11,
518 01 Dobruška
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov n. Kn., Na Spravedlnosti 2010, 516
01 Rychnov nad Kněžnou
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou, Zborovská
1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
ČR – ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku
Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Jiráskova
1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí, odd. ochrany přírody a krajiny
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, odd. dopravní obslužnosti
Na vědomí:
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí
Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, Hradec Králové, IČ: 70947996
Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Dobruška
Obecní úřad Deštné v Orlických horách
Obecní úřad Dobřany
Obecní úřad Kounov
Obecní úřad Sněžné

Č.j.: PDMUD 23022/2016
-5-

