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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové,
který zastupuje Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IČO 27502988, Kutnohorská
59/23, 500 04 Hradec Králové (dále jen "žadatel") podal dne 31.01.2020 žádost o vydání
společného povolení na stavbu:
"II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek - část IV. (km 33,251 - 35, 757)"
obec Dolní Olešnice, Chotěvice, Mostek
SO 102 Silnice II/325 KM 33,251 – 35,757
SO 182 Dopravně inženýrská opatření
SO 202 Most ev.č. 325-015
SO 252 Opěrná zeď v KM 33,776 – 33,933
SO 253 Opěrná zeď v KM 34,104 – 34,228
na pozemcích st. p. 130, 147, parc. č. 1520/20, 1520/45, 1520/48, 1522/1, 1522/2, 1523/1,
1523/19, 1523/22, 1523/25, 1525, 1526/1, 1526/3, 1528, 1529/4, 1529/5, 1529/6, 1530, 1542/1,
1566, 1567/1, 1567/3, 1715/3 v katastrálním území Dolní Olešnice, st. p. 31/1, 31/2, parc. č.
249/7, 249/9, 256/3, 338/1, 577 v katastrálním území Debrné u Mostku, parc. č. 5336 v
katastrálním území Chotěvice, parc. č. 322/1, 324/1, 195, 229/4, 239/1, 239/2, 238, 324/2,
324/7, 229/9, 358/5, 229/8, 371, 375, 226/1, 228/4, 376, 368, 377, 228/2, 218/5, 372, 370, 369,
213/4, 322/2 v katastrálním území Vestřev.
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").
UsneseníM Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové ze dne 01.11.2019, č.j.
KUKHK-33942/UP/2019 (TI) byl speciální stavební úřad Městského úřadu Trutnov, stanoven
pro provedení společného řízení.
Stavba obsahuje:
Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce silnice II/325 a to od křižovatky se silnicí
II/299 až po křižovatku se silnicí I/16.

Městský úřad Trutnov
Telefon 499 803 111
Slovanské náměstí 165
Fax 499 803 103
541 16 Trutnov
IDDS 3acbs2c
Úřední hodiny: pondělí a středa od 08:00 do 17:00, úterý a čtvrtek od 08:00 do 15:00 a pátek od 08:00 do 14:30.
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SO 102 Silnice II/325 KM 33,251 – 35,757 – objekt řeší rekonstrukci stávající silnice II/325
v extravilánu, tak místních částech Debrné a Vestřev. Komunikace je navržena v různých
kategoriích extravilán S 7,0/6,0/60 a intravilán MS2k 7,0/6,0/50. Součástí stavebního objektu
jsou hospodářské sjezdy, propustky, horské a uliční vpusti včetně přípojek, nástupiště, dělící
ostrůvek, bezpečnostní zařízení a dopravní značení.
V rámci přípravy území bude provedeno kácení vzrostlé zeleně a křovin, sejmutí ornice z ploch
ZPF a odstranění stávajících propustků a ploch stávajícího asfaltového souvrství, případně
odstranění celé konstrukce vozovky silnice II/325.
Součástí SO je zřízení nástupišť v obci Dolní Olešnice, Debrné. Délka nástupní hrany je 12,0 m
a šířka je 1,7 m. Nástupiště navazuje na nový chodník š. 1,5 m, budovaný pouze v nejnutnější
délce z důvodu napojení na stávající dopravní infrastrukturu případně na pochozí mostní římsu
SO 202. Součástí je přechod pro chodce v šířce 4,0m v km 6,727. Dělící ostrůvek je navržen
v šířce 2,5m.
Konstrukce vozovky je navržena na základě TP 170, úroveň porušení D1, třída zatížení IV.
V místech, kde stávající šířka vozovky odpovídá šířce navrhované vozovky, tzn, nedojde
k zásadnímu rozšíření, je navrženo odfrézování stávajícího asfaltového souvrství na hloubku až
90 mm v novém příčném sklonu, dále proběhne odborná kontrola stavu po odfrézování
a upřesní se místa lokálních poruch a po provedení sanace těchto míst dojde k pokládce nové
ložné a obrusné vrstvy o celkové tloušťce 120 mm. V místech rozšíření, v místech sanace
krajnic, v místech podél nových opěrných zdí a vyztužených svahů, v místech nových propustků
a na předmostí SO 202 bude provedena konstrukce vozovky v celé tloušťce 470 mm. Součástí
objektu je osazení nových obrubníků v rozsahu dle SO 102-02 Situace.
Asfaltové plochy jsou lemovány buď silničním bet. obrubníkem výšky min. 120 mm nebo
nezpevněnou krajnicí. Pochůzné plochy jsou lemovány chodníkovým betonovým obrubníkem
výšky 70 mm. Povrch hospodářských sjezdů a sjezdů k nemovitostem je navržen jako stávající,
tzn. buď zpevněný z asf. betonu nebo nezpevněný z asf. recyklátu. Nezpevněné krajnice jsou
navrženy z asf. recyklátu šířky 0,75 m v místě směrových sloupků a 0,50 m v místě silničních
svodidel a tl. 150 mm. V některých místech, kde již stávajícÍ komunikace nedosahuje
potřebných šířkových parametrů, dojde ke zpevnění krajnic čtyřřádkem ze žulových kostek
ukončených odrazným sil. obrubníkem. Tato zpevněná krajnice bude sloužit jako odvodňovací
proužek.
Odvodnění silnice II/325 respektuje stávající řešení, tudíž volně do terénu nebo do otevřeného
příkopu, případně k silniční obrubě a dál do uličních vpustí. V rámci rekonstrukce dojde
k náhradě stávajících silničních propustků za nové, případně dojde k jejich pročištění asanací
vtoku a výtoku. Dále dojde k výstavbě nových horských a uličních vpustí včetně jejich výústních
objektů napojení. Některé stávající kanalizační šachty a ul. vpusti budou nahrazeny novými,
u zbývajících dojde k výškové úpravě poklopů a mříží. Odvodnění povrchových vod ze
zpevněných ploch komunikace je zajištěno podélným a příčným sklonem povrchu komunikace
k silničním obrubách a dále do uličních vpustí nebo do nově reprofilovaných otevřených patních
příkopů, případně přímo do terénu. Tyto příkopy jsou svedeny k novým horským vpustem nebo
propustkům. Pláň vozovky je odvodněna příčným spádem 3% do stávajících reprofilovaných
příkopů nebo drenáží podél silnice II/325.
Bude provedena obnova (výstavba nových) pěti příčných propustků v km 4,620, km 4,751, km
4,970, km, 5,283 a km 6,281. Stávající propustek v km 6,441 bude pouze prodloužen.
Pročištěny a sanovány budou stávající propustky v km 6,488 a km 6,512. Stávající propustek
pod sjezdem v km 6,528 bude pouze pročištěn. Nově budou vybudovány propustky pod sjezdy
v km 5,432, km 6,284, km6,395 a horské vpusti v km 4,471, km 4,576 a km 4,741. Dále dojde
k náhradě dvou stávajících kanalizačních šachet a dvou stávajících uličních vpustí. Ostatní
uliční vpusti (6 ks) včetně přípojek budou vybudovány nové.
SO 182 Dopravně inženýrská opatření – řeší návrh převedení automobilové dopravy na
objízdné trasy po dobu trvání stavebních prací min. ve dvou základních etapách. I. etapa - ZÚ –
km 5,240, která bude z důvodu zajištění dopravní obsluhy realizována ve dvou fázích. I. fáze –
proběhne výstavba opěrné zdi SO 252 a rekonstrukce komunikace SO 102 (ZÚ – 5,080).
Realizace bude probíhat po polovinách vozovky, doprava bude řízena kyvadlově. Předpokládá
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se omezení dopravy pro vozidla nad 3,5 t mimo BUS a IZS. II. fáze - proběhne výstavba mostu
SO 202 a opěrné zdi SO 253 a rekonstrukce komunikace SO 102 (km 5,080 – 5,240).
Realizace bude probíhat za úplné uzávěry, doprava bude svedena na objízdné trasy. II. etapa –
km 5,240 – KÚ – bude provedena rekonstrukce silnice II/325 od km 5,240 do KÚ, včetně
stávajících hospodářských sjezdů. Realizace bude probíhat po polovinách vozovky, doprava
bude řízena kyvadlově. Předpokládá se omezení dopravy pro vozidla nad 3,5 t, mimo BUS
a IZS.
SO 202 Most ev.č. 325-015 – stávající mostní objekt z r.1880 přes Kalenský potok bude
s ohledem na jeho stavebně technický stav a na poruchy, které konstrukce vykazuje demolován
a nahrazen novým. Nový most je navržen jako žb. monolitická jednopolová rámová konstrukce
založená hlubině na žb. monolitických základových pasech doplněných o dvě řady vrtaných
mikropilot. Na mostě bude provedena vozovka konstantní šířky s levostrannou římsou
a s pravostranným žb. monolitickým nouzovým chodníkem. Římsa je navržena s plynulým
napojením na obě předmostí na nezpevněnou krajnici. Žb. chodník je navržen s plynulým
napojením na chodník ze zámkové dlažby na předmostí opěry 1 a na žb. chodník na předmostí
opěry 2. Šířka vozovky na mostě je navržena 8,00 m (2 x (3,50 + 0,50)m). Celková volná šířka
na mostě je 8,00 m. Mostní objekt je navržen šikmý (69,3576°). Celková délka mostu je 21,00 m
s délkou přemostění 9,439 m (šikmá délka) a 9,000 m (kolmá délka). Vodorovná část nosné
konstrukce bude provedena s minimální tl. 0,65 m v ose přemostění. Povrch nosné konstrukce
bude odpovídat průběhu nivelety vozovky na mostě. Pohled nosné konstrukce bude proveden
zakřivený s poloměrem zakřivení cca 56,24 m. Rámové stojky budou provedeny konstantní tl.
0,85 m. Na spodní stavbu budou navazovat křídla rovnoběžná s osou komunikace. Na vtokové
straně objektu bude provedeno šikmé svahové křídlo. Křídla budou na svém povrchu
zakončena žb. monolitickými římsami. Na šikmém křídle bude na žb. monolitické římse osazeno
ocelové dvoumetrové zábradlí v 1,10 m. Nad pravým okrajem nosné konstrukce je navržen žb.
monolitický chodník celkové šířky 1,75 m s pochozí plochou šířky 1,00 m, Nad levým okrajem
nosné konstrukce je navržena žb. monolitická římsa celkové šířky 0,80 m. Vlevo na obou
předmostích bude nová římsa zakončena rampovým napojením s plynulým napojením na
silniční krajnici. Římsa na mostě je navržena s příčným sklonem 4 % směrem do vozovky.
Pravostranný chodník bude proveden s příčným skonem 2,0 % směrem do vozovky. Odrazná
hrana chodníku i římsy bude provedena výšky 0,15 m s úklonem 5:1 a se zkosením horní
hrany. Na vnějším okraji budou chodník i římsa vyloženy přes okraj nosné konstrukce a spodní
stavby o hodnotu 0,25 m. Konzolovitě vyložená část bude míst konstantní výšku 0,60 m.
Chodník bude navazovat na nově zřizovaný chodník napojený na autobusovou zastávku a na
nový chodník na opěrné zdi (SO 253). Na pravostranné římse bude osazeno ocelové mostní
svodidlo (zádržnost min. H2). Na vnější straně chodníku bude osazeno ocelové mostní zábradlí
se svislou výplní. Na svahovém křídle bude osazeno ocelové mostní dvoumadlové zábradlí.
Pěší provoz z prostoru obou předmostí mostního objektu ev.č. 325-015 bude po celou dobu
výstavby převeden na provizorní stezku a lávku pro pěší vytvořenou přes koryto v.t. Kalenský
potok na návodní straně mostního objektu.
SO 252 Opěrná zeď v KM 33,776 – 33,933 – nová opěrná zeď je navržena vpravo podél
silnice II/325 jako žb. monolitická tvarová d. 154,77 m (staničení dle PD km 4,780 – 4,936 498).
Založení opěrné zdi bude na základových pasech v 0,65 m doplněných dvěma řadami vrtaných
mikropilot. Opěrná zeď bude proměnné výšky vzhledem k průběhu nivelety silnice s konstantní
šířkou dříku 0,70 m. Opěrná zeď bude v koruně zakončena žb. monolitickou římsou š. 0,80 m
s odraznou hranou výšky 0,15 m nad vozovkou. Římsa bude provedena s půdorysným
přesahem přes líc opěrné zdi 0,25 m. Výška převislé části římsy bude 0,50 m. Povrch římsy je
navržen ve sklonu 4,0 % směrem do vozovky. Do konstrukce římsy bude osazena jedna
rezervní chránička. Na žb. monolitické římse bude osazeno ocelové zábradelní svodidlo (min.
zádržnost H2) a se svislou výplní a s plynulým napojením na ocelové silniční svodidlo na
předmostích. Na rubu opěrné zdi bude provedena izolace z AIP se zatažením až do konstrukce
rubové drenáže. Všechny ostatní zasypané části opěrné zdi budou opatřeny asfaltovým
nátěrem. Ochrana izolace bude provedena jednotně z geotextilie. Konstrukce rubové drenáže
bude provedena na podkladním betonu a bude tvořena z drenážních plastových trub DN 150
obetonovaných mezerovitým betonem. Vyústění rubové drenáže bude provedeno skrz opěrnou
zeď do koryta vodního toku. Na rubu konstrukce opěrné zdi budou provedeny zásypy vhodné
zeminy dle ČSN 73 6244. Odvodnění povrchu vozovky bude zajištěno kombinací příčného
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a podélného sklonu do odvodňovacích proužků provedených pod odraznou hranou římsy.
Odvodňovací proužky budou vyústěny do koryta vodního toku přelivem přes římsu. V líci
opěrné zdi bude v korytě vodního toku provedeno doplnění zpevnění z těžké kamenné
rovnaniny s urovnáním líce z prvků hmotnosti 200 – 500 kg. Na počátku a na konci opěrné zdi
budou provedena rampová napojení římsy, která budou vytvářet plynulý přechod z římsy na
nezpevněnou krajnici komunikace II/325. Rampová napojení budou provedena s krytem
z kamenné dlažby do betonového lože.
SO 253 Opěrná zeď v KM 34,104 – 34,228 - nová opěrná zeď je navržena vpravo podél silnice
II/325 jako žb. monolitická tvarová d. 122,202 m s plynulým napojením na nově budovaný
mostní objekt přes vodní tok Kalenský potok v rámci SO 202 a dále pak stávající mostní objekt
přes koryto vodního toku Labe (staničení dle PD km 5,109-5,232). Založení opěrné zdi bude
plošné na základových pasech v 0,65 m doplněných o hlubinné založení na dvou řadách
vrtaných mikropilot. Opěrná zeď bude proměnné výšky vzhledem k průběhu nivelety silnice
s konstantní šířkou dříku 0,70 m. Dřík opěrné zdi bude v horním prostoru rozšířen o konzolu
(š. 0,77m), která bude využita pro kotvení žb. monolitického nouzového chodníku. Opěrná zeď
bude v koruně zakončena žb. monolitickým nouzovým chodníkem celkové šířky 1,75 m
s tvarovanou odraznou hranou výšky 0,15 m nad vozovkou. Chodník bude proveden
s půdorysným přesahem přes líc opěrné zdi 0,25 m. Výška převislé části chodníku bude 0,50
m. Povrch chodníku je navržen s příčným sklonem povrchu 2% směrem do vozovky. Do
konstrukce chodníku bude uložena jedna rezervní chránička. Na žb. monolitickém chodníku
bude osazeno ocelové mostní svodidlo (zádržnost H2) a na vnějším okraji chodníku bude
osazeno ocelové mostní zábradlí se svislou výplní v. 1,10 m. Na rubu opěrné zdi bude
provedena izolace z AIP se zatažením až do konstrukce rubové drenáže. Do rubové drenáže
bude dále pak zavedena i těsnící folie ze zásypu rubu opěrné zdi. Všechny ostatní zasypané
části opěrné zdi budou opatřeny asfaltovým nátěrem. Ochrana izolace bude provedena
jednotně z geotextilie. Konstrukce rubové drenáže bude provedena na podkladním betonu
a bude tvořena z drenážních plastových trub DN 150 obetonovaných mezerovitým betonem.
Vyústění rubové drenáže bude provedeno skrz opěrnou zeď do koryta vodního toku. Na rubu
konstrukce opěrné zdi budou provedeny zásypy vhodné zeminy dle ČSN 73 6244. Odvodnění
povrchu vozovky bude zajištěno kombinací příčného a podélného sklonu do odvodňovacích
proužků provedených pod odraznou hranou chodníku. Odvodňovací proužky budou vyústěny
do koryta vodního toku skrz nové uliční vpusti. V líci opěrné zdi bude v korytě vodního toku
provedeno doplnění zpevnění z těžké kamenné rovnaniny s urovnáním líce z prvků hmotnosti
200 – 500 kg. Na počátku a na konci opěrné zdi budou provedeno plynulé napojení na
navazující mostní objekty (most ev.č. 325 – 015; most ev.č. MK27c/12). Napojení žb.
monolitického chodníku z opěrné zdi na římsu stávajícího mostního objektu ev.č. MK27c/12
bude nutné provedením odstranění stávající žb. monolitické mostní římsy křídla I. až k nejbližší
dilatační spáře. Obnova římsy bude provedena plynule s napojením na navrhovaný stav.
Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst.
1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), jelikož se jedná o záměr umisťovaný i v území (obec Dolní
Olešnice), ve kterém nebyl vydán územní plán, podle § 94m odst. 1 stavebního zákona
oznamuje zahájení společného územního a stavebního řízení a nařizuje veřejné ústní
jednání na
16. března 2020 (pondělí) v 9.00 hodin
se schůzkou pozvaných (dle rozdělovníku) na MěÚ Trutnov, 3. patro, zasedací místnost č. 318,
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov.
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního
zákona a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání,
při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží.
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Účastníci řízení a veřejnost mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Trutnov,
Odbor výstavby, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, úřední dny: Po a St 8.00 - 17.00;
v ostatních dnech po předchozí domluvě).
Poučení účastníků společného územního a stavebního řízení o podmínkách pro
uplatňování námitek (§ 94n stavebního zákona)
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c)
až e), může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci,
způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud
jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.
Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a
zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu,
může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody
podání námitek.
Sdělení – seznámení s podklady rozhodnutí
Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“): nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí
ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho
žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí vzdal.
Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad, na základě dosavadního průběhu řízení,
posouzení předložených dokladů a podkladů, sděluje, že po uplynutí lhůty budou shromážděny
veškeré podklady pro vydání rozhodnutí, a že se účastníci řízení (kromě žadatele, pokud se
jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí vzdal), mohou k podkladům rozhodnutí vyjádřit. Za tímto účelem je možné do
podkladů rozhodnutí nahlédnout na městském úřadu v Trutnově, Odbor výstavby, Slovanské
náměstí 165, 541 16 Trutnov, úřední dny: Po a St 8.00 - 17.00; v ostatních dnech po předchozí
domluvě ve lhůtě: 5 pracovních dnů po veřejném ústním jednání.
V případě, že v průběhu správního řízení nebudou do spisu doplněny nové podklady,
ani nenastanou další pro průběh řízení podstatné skutečnosti, bude po uplynutí stanovené lhůty
stavebním úřadem ve věci rozhodnuto.
Obecné poučení
Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění. Nechá-li se
některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
V rámci řízení jsou účastníci oprávněni:
•

ve stanovené lhůtě navrhovat důkazy a činit jiné návrhy;

•

své námitky či připomínky podat ve výše uvedené lhůtě či termínu, jinak k nim nebude
přihlédnuto;

•

vyjádřit v řízení své stanovisko; pokud o to požádají, poskytne jim správní úřad
informace o řízení;

•

nahlížet do správního spisu a žádat o vydání kopií jednotlivých písemností;

•

činit podání a jednat ve svém jazyce nebo jazyce své národnostní menšiny;

•

žádat sdělení oprávněných úředních osob, které v dané věci činí úkony;

•

před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k jeho podkladům;

•

žadatel může zúžit předmět své žádosti nebo tuto vzít zpět, a to až do momentu vydání
rozhodnutí správního úřadu.
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Účastníci řízení nebo jejich zástupci jsou podle § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, správní řád, povinni se na výzvu oprávněné úřední osoby prokázat
průkazem totožnosti. Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona pak rozumí doklad, který
je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého
pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba,
popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá,
jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za
právnickou osobu.
Účastníkem společného řízení je:
•

podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona (stavebník)
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové,
který zastupuje Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IČO 27502988, Kutnohorská
59/23, 500 04 Hradec Králové,

•

podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. b) stavebního zákona (obec, na jejímž
území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn)
obec Dolní Olešnice, Dolní Olešnice 39, 543 71 Hostinné
obec Chotěvice, Chotěvice 275, 543 76 Chotěvice
obec Mostek, Mostek 34, 544 75 Mostek

•

podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 94k písm. c) stavebního zákona (vlastník stavby, na
které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten,
kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem) a § 94k písm. d) stavebního
zákona (vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, neníli sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku)
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové,
který zastupuje Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové (vlastník stavby dopravní infrastruktury – silnice II/325, vlastník pozemku parc.č.
338/1, k.ú. Debrné u Mostku, parc.č. 324/1, 324/2, k.ú. Vestřev, parc. č. 1566, 1567/1, k.ú.
Dolní Olešnice)
obec Mostek, Mostek 34, 544 75 Mostek (vlastník st.p.č. 31/2, parc.č. 249/9, 577, k.ú.
Debrné u Mostku)
obec Chotěvice, Chotěvice 275, 543 76 Chotěvice (vlastník parc.č.322/2, k.ú. Vestřev,
věcné právo k parc.č. 5336, k.ú. Chotěvice, vlastník parc.č. 1529/5, k.ú. Dolní Olešnice)
ČR - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové (vlastník
pozemku parc.č. 249/7, k.ú. Debrné u Mostku, parc.č. 229/4, 239/1, k.ú. Vestřev, vlastník
parc.č. 1520/48, 1523/22, 1523/25, 1528, 1530, 1542/1, k.ú. Dolní Olešnice)
ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha (vlastník pozemku parc.č.
256/3, k.ú. Debrné u Mostku, parc.č. 1523/19, 1525, 1526/3, k.ú. Dolní Olešnice, věcné
práco k parc.č. .1522/1, 1522/2, k.ú. Dolní Olešnice)
Ivana Picková, nar. 18.02.1957, Mostek 34, 544 75 Mostek (vlastník pozemku st.p.č. 31/1,
k.ú. Debrné u Mostku)
Aktivafin s.r.o., 1. máje 283/15, 767 01 Kroměříž (věcné právo k pozemku st.p.č. 31/1, k.ú.
Debrné u Mostku)
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (vlastník technické infrastruktury, věcné
právo k pozemku parc.č. 338/1, k.ú. Debrné u Mostku)
obec Dolní Olešnice, Dolní Olešnice 39, 543 71 Dolní Olešnice (věcné právo k pozemku
parc.č. 249/23, 249/7, k.ú. Debrné u Mostku, parc.č. 228/2, 228/4, 322/1, k.ú. Vestřev,
vlastník parc.č. 1529/6, 1567/3, k.ú. Dolní Olešnice, věcné právo k parc.č. 1715/3,1523/19
k.ú. Dolní Olešnice)
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Božena Hájková, nar. 20.05.1942, Debrné 27, 543 71
st.p.č. 31/2, k.ú. Debrné u Mostku)

Mostek (spoluvlastník pozemku

Anna Jiřičková, nar. 22.01.1963, Dolní Olešnice 66, 543 71 Dolní Olešnice (spoluvlastník
pozemku st.p.č. 31/2, k.ú. Debrné u Mostku)
Veronika Kaňková, nar. 06.10.1956, V Malém háji 359, 250 70 Odolena Voda (spoluvlastník
pozemku st.p.č. 31/2, k.ú. Debrné u Mostku)
Petr Měřička, nar. 22.07.1958, Debrné 27, 543 71 Mostek (spoluvlastník pozemku st.p.č.
31/2, k.ú. Debrné u Mostku)
Simona Měřičková, nar. 13.10.1967, Debrné 27, 543 71 Mostek (spoluvlastník pozemku
st.p.č. 31/2, k.ú. Debrné u Mostku)
Gabriela Radlerová, nar. 03.11.1969, Pod Skalkou 1009, 542 32
pozemku st.p.č. 31/2, k.ú. Debrné u Mostku)

Úpice (spoluvlastník

Emil Skaličan, nar. 07.04.1958, Roškopov 1, 507 91 Stará Paka (spoluvlastník pozemku
st.p.č. 31/2, k.ú. Debrné u Mostku)
Martin Soukup, nar. 23.12.1986, Borovnička 14, 544 75 Borovnička (spoluvlastník pozemku
st.p.č. 31/2, k.ú. Debrné u Mostku)
Eva Štefanová, nar. 19.10.1957, Sídliště 716, 543 71 Hostinné (spoluvlastník pozemku
st.p.č. 31/2, k.ú. Debrné u Mostku)
Helena Válková, nar. 07.05.1943, Debrné 31, 543 71 Mostek (spoluvlastník pozemku st.p.č.
31/2, k.ú. Debrné u Mostku)
ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., Spálená 112/55, 110 00 Praha (věcné právo k pozemku
st.p.č. 31/2, k.ú. Debrné u Mostku)
UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha (věcné právo k pozemku st.p.č.
31/2, k.ú. Debrné u Mostku)
ČR - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové (vlastník
parc.č. 5336, k.ú. Chotěvice, parc. č. 1529/4, 1715/3, k.ú. Dolní Olešnice)
Petr Krošlák, nar. 30.01.1967, Rybniční 238, 417 04 Hrob (věcné právo k parc.č. 1715/3,
k.ú. Dolní Olešnice)
Jana Krošláková, nar. 16.06.1970, Dolní Olešnice 107, 543 75 Dolní Olešnice (věcné právo
k parc.č.1715/3, k.ú. Dolní Olešnice)
Petr Fořt, nar. 25.10.1970, Palackého 237, 282 01
1715/3, k.ú. Dolní Olešnice)

Český Brod (věcné právo k parc.č.

Zuzana Fořtová, nar. 25.02.1977, Palackého 237, 282 01 Český Brod (věcné právo parc.č.
1715/3, k.ú. Dolní Olešnice)
Mario Fernandez, nar. 23.10.1972, Dolní Olešnice 168, 543 75 Dolní Olešnice (věcné právo
k parc.č. 1715/3, k.ú. Dolní Olešnice)
Ing. Dalibor Tfirst, nar. 30.05.1980, Lomená 54, 541 01 Trutnov (věcné právo k parc.č.
1715/3, k.ú. Dolní Olešnice)
Denisa Vlčková, nar. 21.01.1982, Lomená 54, 541 01
1715/3, k.ú. Dolní Olešnice)

Trutnov (věcné právo k parc.č.

Vladimír Barac, nar. 27.09.1948, Dolní Olešnice 119, 543 75 Dolní Olešnice (věcné právo
k parc.č. 1715/3, k.ú. Dolní Olešnice)
Jitka Baracová, nar. 22.01.1953, Dolní Olešnice 119, 543 75 Dolní Olešnice (věcné právo
k parc.č. 1715/3, k.ú. Dolní Olešnice)
Bc. Michal Barac, nar. 17.07.1975, Dolní Olešnice 119, 543 75 Dolní Olešnice (věcné právo
k parc.č. 1715/3, k.ú. Dolní Olešnice)
Milan Nosek, nar. 14.03.1953, Zájezd 55, 552 03 Česká Skalice (vlastník parc.č. 1526/1,
k.ú. Dolní Olešnice)
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Miroslav Kulhavý, nar. 17.03.1964, Huntířovská 79/3, 197 00 Praha (vlastník parc.č. 1522/1,
1522/2, k.ú. Dolní Olešnice)
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha (vlastník technické infrastruktury,
věcné právo k parc.č. 1522/1, k.ú. Dolní Olešnice)
Ing. Karel Jiruš, nar. 20.05.1958, Dolní Olešnice 132, 543 71 Dolní Olešnice (vlastník
parc.č. 1520/20, 1520/45, k.ú. Dolní Olešnice)
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, 110 00 Praha ( věcné právo k parc.č. 1520/20,
1520/45, k.ú. Dolní Olešnice)
BONPRO s.r.o., Na Harfě 246/3, 190 00
Olešnice)

Praha

(spoluvlastník st.p.č. 147, k.ú. Dolní

Iveta Hrubá, nar. 26.02.1984, Debrné 31, 543 71 Mostek (spoluvlastník st.p.č. 147, k.ú.
Dolní Olešnice)
Tomáš Hrubý, nar. 01.11.1982, Dolní Olešnice 139, 543 71 Dolní Olešnice (spoluvlastník
st.p.č. 147, k.ú. Dolní Olešnice)
René Lankaš, nar. 20.06.1966, Jeseniova 1872/111, 130 00 Praha (spoluvlastník st.p.č.
147, k.ú. Dolní Olešnice)
Iva Mendřická, nar. 05.01.1984, Čermná 86, 543 71 Čermná (spoluvlastník st.p.č. 147, k.ú.
Dolní Olešnice)
Ing. Josef Podborožný, nar. 15.11.1950, Dolní Olešnice 139, 543 71
(spoluvlastník st.p.č. 147, k.ú. Dolní Olešnice)

Dolní Olešnice

Alois Vokáč, nar. 26.06.1991, Dolní Olešnice 139, 543 71 Dolní Olešnice (spoluvlastník
st.p.č. 147, k.ú. Dolní Olešnice)
Ana Vokáčová, nar. 06.04.1989, Dolní Olešnice 139, 543 71 Dolní Olešnice (spoluvlastník
st.p.č. 147, k.ú. Dolní Olešnice)
Jaroslava Nohejlová, nar. 29.01.1943, Dolní Olešnice 133, 543 71 Dolní Olešnice (vlastník
st.p.č. 130, parc.č. 1523/1, k.ú. Dolní Olešnice)
Pavlína Sklenářová, nar. 07.12.1978, Dolní Olešnice 112, 543 71 Dolní Olešnice (vlastník
parc.č.239/2, k.ú. Vestřev)
Vladimír Pochylý, nar. 15.09.1982, Dolní Olešnice 112, 543 71 Dolní Olešnice (věcné právo
k parc.č.239/2, k.ú. Vestřev)
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha (vlastník parc.č.
213/4, 218/5, 226/1, 229/8, 229/9, 324/7, 358/5, 368, 369, 370, 371, 372, 375, 376, 377, k.ú.
Vestřev)
GREAT PARKLAND s.r.o., 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice (vlastník parc.č. 195, 238,
k.ú. Vestřev)
•

podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba, jejíž
vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno).
Richard Fára, nar. 15.09.1970, Olešnice v Orlických horách č.p. 191, 517 83 Olešnice v
Orlických horách (spoluvlastník st.p.č. 123, k.ú. Dolní Olešnice)
Josef Jarolímek, Bílá Třemešná č.p. 121, 544 72 Bílá Třemešná (spoluvlastník st.p.č. 123,
k.ú. Dolní Olešnice)
Gabriela Horáková, 02.11.1979, Křejpského č.p. 1508/29, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha
415 (spoluvlastník st.p.č. 126, parc.č. 1523/4, 1523/6, k.ú. Dolní Olešnice)
Josef Hodúl, nar. 11.05.1963, Havlíčkova 1204, 293 01 Mladá Boleslav II (spoluvlastník
st.p.č. 126, parc.č. 1523/4, 1523/6, k.ú. Dolní Olešnice)
Ing. Karel Jiruš, nar. 20.05.1958, Dolní Olešnice č.p. 132, 543 71 Hostinné (vlastník st.p.č.
142, k.ú. Dolní Olešnice)

Č.j. MUTN 15378/2020

str. 9

Ing. Jiří Rott, nar. 19.10.1948, Šmilovského č.p. 1437/8, 120 00 Praha 2-Vinohrady (vlastník
parc.č. 213/1, k.ú. Vestřev)
Oldřich Hromádko, Kunčice nad Labem č.p. 1, 543 61 Kunčice nad Labem (spoluvlastník
parc.č. 211/3, 358/6, k.ú. Vestřev)
Vratislav Hromádko, Horní Branná č.p. 338, 512 36 Horní Branná (spoluvlastník parc.č.
211/3, 358/6, k.ú. Vestřev)
Leona Ptaková, nar. 21.10.1969, Dolní Olešnice č.p. 158, 543 71 Hostinné (vlastník parc.č.
358/7, k.ú. Vestřev)
Martina Kadlecová, nar. 25.08.1967, Dolní Olešnice č.p. 125, 543 75
(vlastník parc.č. 226/3, k.ú. Vestřev)

Dolní Olešnice

ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Hradec Králové,
odbor odloučené pracoviště Trutnov, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 (vlastník
parc.č. 256/2, k.ú. Debrné u Mostku)
Vodní elektrárna Debrné s.r.o., Labova 1814/31, Řečkovice, 621 00 Brno (vlastník st.p.č. 81,
parc.č. 251/3, 256/4, k.ú. Debrné u Mostku)
ČR - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové (vlastník
parc.č. 1523/26, 1542/4, k.ú. Dolní Olešnice, parc.č. 249/23, k.ú. Debrné u Mostku)
obec Dolní Olešnice, Dolní Olešnice 39, 543 71 Dolní Olešnice (vlastník parc.č. 1567/2, k.ú.
Dolní Olešnice, parc.č. 225/5, 324/3, 324/4, 324/6, 358/3, 358/4, k.ú. Vestřev)
ČR - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové (vlastník
1716/1, k.ú. Dolní Olešnice)
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha (vlastník parc.č.
211/4, 213/2, 358/2, k.ú. Vestřev)
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (vlastník st.p.č. 63, k.ú. Vestřev)
GREAT PARKLAND s.r.o., 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice (vlastník st.p.č. 2/1, parc.č.
189/3, 190/2, 190/3, 190/4, 200, 203, 231/1, 231/2, 235/1, 363, k.ú. Vestřev)
ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha (vlastník pozemku st.p.č.
63, parc.č. 198/3, 202/2, 213/5, 229/1, 229/6,229/7, k.ú. Vestřev)
(otisk razítka)
(vlastnoruční podpis)
z p. Ing. Iva Křemenská
vedoucí oddělení
silničního hospodářství a dopravy
---------------------------------------------------------------------Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje
písemnost za doručenou (vznikají právní účinky spojené s doručením písemnosti).
Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup
(www.trutnov.cz).
Obecní úřady Dolní Olešnice, Chotěvice a Mostek rovněž tuto písemnost vyvěsí na svých
úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů a současně způsobem umožňujícím dálkový
přístup dle správního řádu.
1) Vyvěšeno na úřední desce dne: …………………… Bude sejmuto dne: ……………………….
Sejmuto dne: …………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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2) Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: ……………………………
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby, která potvrzuje zveřejnění písemnosti na elektronické
úřední desce.
---------------------------------------------------------------------Příloha
Situace C.2.1, C.2.2
Obdrží
účastníci (dodejky)
Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IDDS: p8bghw3
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
Obec Mostek, IDDS: 8ribcna
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Ivana Picková, Mostek č.p. 34, 544 75 Mostek
Aktivafin s.r.o., IDDS: 48hsqid
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Obec Dolní Olešnice, IDDS: ptzb38b
Božena Hájková, Debrné č.p. 27, Mostek, 543 71 Hostinné
Anna Jiřičková, Dolní Olešnice č.p. 66, 543 71 Hostinné
Veronika Kaňková, V Malém háji č.p. 359, 250 70 Odolena Voda
Petr Měřička, Debrné č.p. 27, Mostek, 543 71 Hostinné
Simona Měřičková, Debrné č.p. 27, Mostek, 543 71 Hostinné
Gabriela Radlerová, Pod Skalkou č.p. 1009, 542 32 Úpice
Emil Skaličan, Roškopov č.p. 1, 507 91 Stará Paka
Martin Soukup, Borovnička č.p. 14, 544 75 Mostek
Eva Štefanová, Sídliště č.p. 716, 543 71 Hostinné
Helena Válková, Debrné č.p. 31, Mostek, 543 71 Hostinné
ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., IDDS: kvic2kz
UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Petr Krošlák, Rybniční č.p. 238, 417 04 Hrob
Jana Krošláková, Dolní Olešnice č.p. 107, 543 75 Dolní Olešnice
Petr Fořt, Palackého č.p. 237, 282 01 Český Brod
Zuzana Fořtová, Palackého č.p. 237, 282 01 Český Brod
Mario Fernandez, Dolní Olešnice č.p. 168, 543 75 Dolní Olešnice
Ing. Dalibor Tfirst, Lomená č.p. 54, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov 1
Denisa Vlčková, Lomená č.p. 54, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov 1
Vladimír Barac, Dolní Olešnice č.p. 119, 543 75 Dolní Olešnice
Jitka Baracová, Dolní Olešnice č.p. 119, 543 75 Dolní Olešnice
Bc. Michal Barac, Dolní Olešnice č.p. 119, 543 75 Dolní Olešnice
Obec Chotěvice, IDDS: u7sbnm9
Milan Nosek, Zájezd č.p. 55, 552 03 Česká Skalice
Miroslav Kulhavý, Huntířovská č.p. 79/3, Praha 9-Kbely, 197 00 Praha 97
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Ing. Karel Jiruš, Dolní Olešnice č.p. 132, 543 71 Hostinné
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
BONPRO s.r.o., IDDS: r8jsf3u
Iveta Hrubá, Debrné č.p. 31, Mostek, 543 71 Hostinné
Tomáš Hrubý, Dolní Olešnice č.p. 139, 543 71 Hostinné
René Lankaš, Jeseniova č.p. 1872/111, 130 00 Praha 3-Žižkov
Iva Mendřická, Čermná č.p. 86, 543 71 Hostinné
Ing. Josef Podborožný, Dolní Olešnice č.p. 139, 543 71 Hostinné
Alois Vokáč, Dolní Olešnice č.p. 139, 543 71 Hostinné
Ana Vokáčová, Dolní Olešnice č.p. 139, 543 71 Hostinné
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Jaroslava Nohejlová, Dolní Olešnice č.p. 133, 543 71 Hostinné
Pavlína Sklenářová, Dolní Olešnice č.p. 112, 543 71 Hostinné
Vladimír Pochylý, Dolní Olešnice č.p. 112, 543 71 Hostinné
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
GREAT PARKLAND s.r.o., IDDS: 98r96eu
Richard Fára, Olešnice v Orlických horách č.p. 191, 517 83 Olešnice v Orlických horách
Josef Jarolímek, Bílá Třemešná č.p. 121, 544 72 Bílá Třemešná
Gabriela Horáková, Křejpského č.p. 1508/29, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
Josef Hodúl, IDDS: urbcvwr
Ing. Karel Jiruš, Dolní Olešnice č.p. 132, 543 71 Hostinné
Ing. Jiří Rott, Šmilovského č.p. 1437/8, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Oldřich Hromádko, Kunčice nad Labem č.p. 1, 543 61 Kunčice nad Labem
Vratislav Hromádko, Horní Branná č.p. 338, 512 36 Horní Branná
Leona Ptaková, Dolní Olešnice č.p. 158, 543 71 Hostinné
Martina Kadlecová, Dolní Olešnice č.p. 125, 543 75 Dolní Olešnice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Hradec Králové, odbor
odloučené pracoviště Trutnov, IDDS: x3eftbz
Vodní elektrárna Debrné s.r.o., IDDS: 3qjwute
dotčené správní úřady
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní
inspektorát, IDDS: urnai6d
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní
pracoviště Trutnov, IDDS: dm5ai4r
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e
Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, IDDS: 3acbs2c
Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, IDDS:
3acbs2c
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS:
mu5b26c
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, IDDS: mu5b26c
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
ochrany přírody a krajiny, IDDS: gcgbp3q
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
zemědělství, IDDS: gcgbp3q
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS:
gcgbp3q
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS:
hjyaavk
Obecní úřad Dolní Olešnice, IDDS: ptzb38b
Obecní úřad Chotěvice, IDDS: u7sbnm9
Obecní úřad Mostek, IDDS: 8ribcna
Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Agentura logistiky, IDDS: hjyaavk
Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby – památková péče, IDDS: 3acbs2c
na vědomí:
Městský úřad Trutnov, Odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, IDDS: 3acbs2c
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, Odbor výstavby a územního plánování, IDDS:
mu5b26c
Veřejnosti se oznamuje veřejnou vyhláškou (obec Dolní Olešnice nemá zpracovaný územní plán).
Úřední deska na vyvěšení:
Městský úřad Trutnov
Obecní úřad Dolní Olešnice
Obecní úřad Chotěvice
Obecní úřad Mostek

