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Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 PARDUBICE

231.8
A/50
životního prostředí/vodního hospodářství
Bc. P. Vomáčka, Ing. I. Vrbická, R. Kohout
Bc. Petr Vomáčka/465 500 189
11.11.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Česká Třebová jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst.
2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), dále jako příslušný speciální
stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) pro účastníka řízení (§ 27
odst. 1 správního řádu)
Pardubický kraj (IČ 70892822, CZ-NACE 84110), Komenského nám. 125, 53002
Pardubice,
I.

vydává povolení
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona k jinému nakládání
s povrchovými vodami spočívajícímu v soustředění odtoku povrchových vod vzniklých

Datová schránka: bhqbzrn
E-mail: epodatelna@ceska-trebova.cz
www.ceska-trebova.cz

Tel.: +420 465 500 111
Fax: +420 465 531 159

Č. j.: MUCT/16182/2020/ZPR/RKO/811-7

Strana: 2/8

dopadem atmosférických srážek na zemský povrch, popř. stavby (dále jen „dešťové vody)
a jejich odvedení do významného vodního toku Třebovka (IDVT 10100096), v ř. km cca
11,59, název vodního útvaru povrchových vod – Třebovka od hráze nádrže Hvězda po
ústí do toku Tichá Orlice, ID útvaru povrchových vod HSL_0740, číslo hydrologického
pořadí 1–02–02–0520–0–00.
Rozsah povolení:
Původ vody …………………………..….......….
Účel užití vody ………………….….…......….…
V množství …………………………….…..…....
Celková odvodňovaná plocha ………..........……

jiný zdroj povrchové vody
jiné nakládání
max: 96,77 l/s
11 800 m2

Povolení, které začne běžet dnem nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu, popř.
dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, či uvedením stavby do zkušebního
provozu, se vydává na dobu životnosti vodního díla.
II.

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona
k provedení stavby vodního díla „Rekonstrukce silnice III/31512 Česká Třebová –
průtah - dešťová kanalizace v ul. Lidická“, v kraji Pardubickém, okrese Ústí nad Orlicí,
obci a kat. území Česká Třebová, významný vodní tok Třebovka (IDVT 10100096), název
vodního útvaru povrchových vod – Třebovka od hráze nádrže Hvězda po ústí do toku
Tichá Orlice, ID útvaru povrchových vod HSL_0740, na níže uvedených pozemcích, číslo
hydrologického pořadí 1–02–02–0520–0–00, v tomto rozsahu:
- SO-302 Dešťová kanalizace ul. Lidická, který řeší odvedení dešťových vod
z rekonstruované silnice III/31512 v ulici Lidická (předpokládá se i přepojení dešťových
svodů z některých střech stávajících objektů) s vyústěním stávající výustí z kanalizace
DN 1000 do vodního toku Třebovka. Součástí stavby je stoka „A“ z PP SN 16 – DN 300
v délce 500 m a z PP SN 16 – DN 400 v délce 82 m a propoj z PP DN 300 v délce 6 m,
který má za úkol odlehčit stávající stoku jednotné kanalizace DN 1000, aby část
srážkových vod nezatěžovala ČOV. Na kanalizaci bude umístěno 15 ks šachet.
Stavba SO 302, která je situována na pozemcích parc. č. 509/1, 3563/2, 3563/12 a 3563/13
vše v kat. území Česká Třebová je navržena za účelem (99) – jiné – soustřeďování odtoku
povrchových vod a jejich odvedení do významného vodního toku Třebovka.
Uliční vpusti včetně přípojek nejsou předmětem tohoto řízení.
Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona
a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky:
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace stavby ověřené
vodoprávním úřadem, za dodržení příslušných stavebních předpisů a platných norem.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
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2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla osobou, která je
k tomu oprávněna podle zvláštního právního předpisu. Práce v okolí dotčených
podzemních vedení budou prováděny podle pokynů jejich správců (zejména se jedná
o zařízení společností CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Eko Bi s.r.o., GridServices,
s.r.o., Kabelová televize CZ s.r.o. a Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.).
Vyjádření, která pozbyla platnost, musí být obnovena.
3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti
práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, který má oprávnění
tyto stavební nebo montážní práce provádět.
5. Před zahájením stavby se investor přesvědčí, zdali v zájmovém území nejsou žádná
cizí podzemní, nadzemní vedení nebo zařízení. Nachází-li se zde nějaké vedení či
zařízení, je investor povinen požádat jeho správce o vytyčení a stanovení stavebního
dozoru.
6. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště
umístěn štítek „Stavba povolena“, který zde bude ponechán až do dokončení stavby,
případně do podání žádosti o kolaudační souhlas.
7. Štítek, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci, musí být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
8. Před zahájením realizace stavby stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu, jako
příslušnému stavebnímu úřadu, termín zahájení stavby a údaje o vybraném
stavebním podnikateli, vč. oprávnění k této činnosti. Tyto údaje budou také dopsány
na štítek „stavba povolena“. Případné změny v těchto skutečnostech oznámí
neprodleně vodoprávnímu úřadu.
9. Stavebník povede stavební deník, který je povinen na požádání předložit kontrolním
orgánům.
10. Stavba vodního díla bude dokončena do 31.10.2023.
11. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Třebová, odboru rozvoje města
a investic uvedené v koordinovaném závazném stanovisku ze dne 06.04.2018, pod
č. j.: MUCT/5321/2018/RMI/JKO/207:
a) Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti bude použita ve
svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí
vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
b) O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude původcem vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech
nakládání s nimi v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a prováděcím
právním předpisem, kterou investor před závěrečnou prohlídkou stavby předloží
odboru životního prostředí Městského úřadu Česká Třebová.
12. Budou splněny podmínky Povodí Labe, státní podnik uvedené ve stanovisku ze dne
12.10.2016 pod č. j. PVZ/16/30852/Ka/0:
a) Při provádění stavby nesmí dojít ke znečištění koryta spadaným materiálem.
Pokud se tak stane, bude z koryta neprodleně odstraněn.
b) Pro stavbu požadujeme zpracovat povodňový plán po dobu výstavby a havarijní
plán.
13. Ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona bude vodoprávnímu úřadu,
za účelem provedení kontrolní prohlídky, stavebníkem písemně oznámen termín,
a to min. 7 dnů před jeho dosažením, níže uvedené fáze výstavby předmětné stavby
vodního díla:
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 fáze výstavby po vybudování dešťové kanalizace (před položením
vrstev vozovky)
14. Podle ustanovení § 119 odst. 1 stavebního zákona lze dokončenou stavbu vodního díla
užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
15. Po dokončení stavby (vodního díla) je investor povinen požádat vodoprávní úřad
o vydání kolaudačního souhlasu (ustanovení § 122 stavebního zákona).
16. K žádosti o kolaudační souhlas žadatel doloží podklady uvedené v ustanovení § 22
vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního
úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Zejména se jedná
o zaměření skutečného provedení stavby v kopii katastrální mapy zpracované
oprávněnou osobou (dodat současně se žádostí o kolaudační souhlas), doklady
o vytýčení stavby, protokol o výsledku zkoušky vodotěsnosti kanalizace, předávací
protokoly od správců sítí, kteří si to vyžádali, dokumentaci skutečného provedení
stavby a prohlášení o shodě na použité materiály.

Odůvodnění
Městský úřad Česká Třebová obdržel dne 16.07.2020 s doplněním ze dne 06.10.2020 žádost
Pardubického kraje (IČ 70892822), Komenského nám. 125, Pardubice, v zastoupení
společností Správa a údržba silnic Pardubického kraje (IČ 00085031), se sídlem Doubravice
98, Pardubice ve věci povolení stavby „Rekonstrukce silnice III/31512 Česká Třebová –
průtah - dešťová kanalizace v ul. Lidická“ a povolení k nakládání s vodami (podle ustanovení
§ 15 a 8 vodního zákona).
Účastníci řízení byli stanoveni podle ustanovení § 109 stavebního zákona. Vodoprávní úřad
určil jako účastníky řízení žadatele - Pardubický kraj v zastoupení společností Správa
a údržba silnic Pardubického kraje a dále Město Česká Třebová, Povodí Labe, státní podnik,
CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Eko Bi s.r.o., GridServices, s.r.o., Kabelová televize CZ
s.r.o., Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o. a účastníky stavebního řízení podle
ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, kterým je doručováno formou veřejné
vyhlášky. Účastníky vodoprávního řízení jsou podle ustanovení § 115 odst. 4 a 5 vodního
zákona Město Česká Třebová a Povodí Labe, státní podnik.
Vodoprávní úřad dopisem ze dne 29.09.2020 pod č. j. MUCT/16182/2020/ZPR/RKO/811-3
požádal Krajský úřad Pardubického kraje o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí. Krajský
úřad žádosti vyhověl a usnesením pod č. j. KrÚ 74313/2020 ze dne 08.10.2020 prodloužil
zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí do 31.01.2021.
Vodoprávní úřad upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a oznámením pod
č. j.: MUCT/16182/2020/ZPR/RKO/811-5 ze dne 09.10.2020 v souladu s ustanovením § 115
vodního zákona a ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu vyzval dotčené správní úřady
a účastníky řízení o uplatnění námitek, důkazů, popř. stanovisek. Do dnešního dne žádné
stanovisko nedorazilo.
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
1. Projektová dokumentace stavby vodního díla „Rekonstrukce silnice III/31512 Česká
Třebová – průtah - dešťová kanalizace v ul. Lidická“, kterou vypracovala společnost
MDS projekt s.r.o., se sídlem Försterova 175, Vysoké Mýto v měsíci listopadu 2017,
pod č. zakázky 1303-16-3. Část týkající se vodního díla zpracovala v prosinci 2017,
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pod č. zak. 2280-67, K I P spol. s r.o., se sídlem Toulovcovo nám. 156, Litomyšl,
autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, spec.
stavby zdravotnětechnické Luboš Bartoš, ČKAIT 0601828 obsahuje 4 stavební
objekty. Na tři stavební objekty (SO 301, SO 303 a SO 304) již bylo zdejším
vodoprávním úřadem vydáno stavební povolení (rozhodnutí pod č. j.
MUCT/29757/2018/ZPR/PVO/1310-12, ze dne 12.04.2019). Součástí projednávané
žádosti je tak pouze stavební objekt SO 302.
K projektové dokumentaci se vyjádřily nebo daly svá stanoviska, rozhodnutí:
- Souhlas vlastníka kanalizace (Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.) ze
dne 16.06.2020 se stavbou vyznačený na situaci;
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje č.j.
HSPA-13-1609/2016 ze dne 20.10.2016;
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem
v Pardubicích vydané dne 07.03.2018 pod č.j. KHSPA 02877/2018/HOK-UO;
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Česká Třebová ze dne
06.04.2018 pod č.j. MUCT/5321/2018/RMI/JKO/207:
- Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 24.10.2016 pod zn.
69651/2016/OŽPZ/Pe;
- Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 08.07.2019 pod č.j.
KrÚ 51971/2019;
- Závazná stanoviska Městského úřadu Česká Třebová ze dne 16.11.2017 pod
č.j. MUCT/25256/2017/ZPR/MJU/1530 a ze dne 24.07.2017 pod č. j.
MUCT/11818/2017/RMI/MJA/566-4;
- Sdělení Městského úřadu Česká Třebová ze dne 05.03.2018 pod č.j.
MUCT/7017/2018/RMI/ALG/313;
- Závazné stanovisko sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany ze dne
17.10.2019 pod sp.zn. 81236/2019-1150-OÚZ-PCE;
- Závazné stanovisko sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany ze dne
15.08.2016 pod sp.zn. 54679/2016-8201/OÚZ-PCE a ze dne 01.11.2016 pod
sp.zn. 56979/2016-8201/OÚZ-PCE;
- Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 12.10.2016 pod č. j.:
007207/38200/3/Vs/2016;
- Stanovisko Policie ČR pod č.j. KRPE-18952-1/ČJ-2018-171106 ze dne
08.03.2018;
- Stanoviska Povodí Labe, státní podnik ze dne 28.02.2019, pod č.j.
PLa/2019/005993, ze dne 01.09.2017 pod č. j. PVZ/17/32555/Ka/0 a ze dne
12.10.2016 pod č. j. PVZ/16/30852/Ka/0.
K záměru stavby vodního díla bylo vydáno Městským úřadem Česká Třebová,
odborem výstavby pod č. j.: MUCT/5026/2018/VYS/PTO/UZR/9-7 ze dne 02.07.2018
(právní moci nabylo dne 02.08.2018) územní rozhodnutí o umístění stavby. Souhlas
výše uvedeného místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst.
2 stavebního zákona s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán dne 27.08.2018,
pod č. j.: MUCT/24097/2018/VYS/PTO/521-3.
Správní poplatek ve výši 3000 Kč byl uhrazen žadatelem dne 29.10.2020 na účet
Města Česká Třebová.
K žádosti byly dále doloženy tyto podklady:
- vyjádření správců sítí o jejich výskytu;
- smlouva o podmínkách provedení stavby;
- smlouva o nájmu pozemků;
- kopie katastrální mapy;
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informace o parcelách;
plná moc pro zastupování žadatele včetně zřizovacích listin a jejich dodatků.

Určení polohy místa stavby – orientačně podle souřadnic XY: začátek stavby 601016,
1081240, konec stavby 600528, 1080963.
Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy
nabylo právní moci.
Vzhledem k rozsahu stavby a předloženým podkladům lze předpokládat, že záměrem nedojde
ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého
stavu/potenciálu vod.
Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost včetně dokumentace. Jedná se o výstavbu
dešťové kanalizace v rámci stavby „Rekonstrukce silnice III/31512 Česká Třebová – průtah dešťová kanalizace v ul. Lidická“. Vodoprávní úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí
požadavky dotčených orgánů. Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je
uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 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 oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje se sídlem
v Pardubicích podáním učiněným u Městského úřadu Česká Třebová. Odvolání se podává
v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
na jeho náklady Městský úřad Česká Třebová. Podané odvolání má v souladu s ustanovením
§ 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít
náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom,
proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Vzhledem k tomu, že se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou, za den doručení
účastníkům, kterým se takto doručuje, se považuje 15 den ode dne jeho vyvěšení na úřední
desce Městského úřadu Česká Třebová.

Ing. Ivana Vrbická
vedoucí odboru životního prostředí
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Příloha pro stavebníka (obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
1. Projektová dokumentace „Rekonstrukce silnice III/31512 Česká Třebová – průtah dešťová kanalizace v ul. Lidická“ ověřená ve stavebním řízení.
2. Štítek „Stavba povolena“ s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Upozornění !
Vyvěšení této veřejné vyhlášky okamžitě po jejím obdržení po dobu 15 dnů (v souladu
s ustanovením § 25 správního řádu) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Česká
Třebová. Veřejnou vyhlášku je nutné zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Zároveň uvedený městský úřad žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení
a sejmutí (razítko a podpis orgánu).

Vyvěšeno dne ………………….

Sejmuto dne ………………………

……………………………….
Razítko a podpis oprávněné osoby

Na doručenku do vlastních rukou, popř. do datové schránky dále obdrží účastníci
vodoprávního a stavebního řízení:
-

Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

Na doručenku do vlastních rukou, popř. do datové schránky dále obdrží účastníci
stavebního řízení:
-

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Eko Bi s.r.o., Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Kabelová televize CZ s.r.o., Ruská 8, 101 00 Praha 10
Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o., Kozlovská 1733, 560 02 Česká Třebová

Účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona doručováno formou veřejné vyhlášky vyvěšené po dobu 15 dnů:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
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stavební parcela parc. č. 436/1, 436/2, 437/1, 438, 439/2, 440, 441, 442, 444, 480/2, 483/1,
483/2, 484, 486, 487, 488/1, 488/2, 490/1, 689, 690, 698, 730, 733, 793, 794, 802, 805, 890,
1177, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1229, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263/1, 1309, 1310,
1311, 1312, 1328, 1335, 1564, 1565, 1566, 1613, 1614, 1690, 2152, 2154, 2423, 2659, 2660,
2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2726, 2727, 3118, 3236, 4021, 4137,
4538/1, 4572, pozemková parcela parc. č. 505/8, 509/2, 513/2, 550/1, 551/1, 552/1, 553/6,
553/7, 637/1, 637/2, 637/6, 638/1, 638/4, 638/5, 639/2, 639/4, 639/5, 672/2, 672/19, 676/2,
676/4, 676/5, 676/8, 676/12, 678/2, 678/4, 678/5, 678/6, 678/7, 678/8, 678/9, 678/10, 678/11,
678/12, 678/13, 678/17, 678/18, 678/19, 678/20, 680/1, 680/2, 680/3, 680/4, 680/5, 680/6,
680/7, 680/8, 680/9, 3390/12, 3390/16, 3391/1, 3391/9, 3421/3, 3421/4, 3421/7, 3422,
3508/14, 3521/3, 3560, 3562 v katastrálním území Česká Třebová
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Česká Třebová č.p. 126, č.p. 191, č.p. 240, č.p. 246, č.p. 247, č.p. 248, č.p. 249, č.p. 250, č.p.
260, č.p. 261, č.p. 267, č.p. 285, č.p. 279, č.p. 301, č.p. 318, č.p. 387, č.p. 402, č.p. 404, č.p.
450, č.p. 488, č.p. 633, č.p. 653, č.p. 656, č.p. 657, č.p. 677, č.p. 678, č.p. 684, č.p. 687, č.p.
738, č.p. 739, č.p. 740, č.p. 753, č.p. 819, č.p. 877, č.p. 1030, č.p. 1076, č.p. 1077, č.p. 1145,
č.p. 1146, č.p. 1147, č.p. 1148, č.p. 1153, č.p. 1154, č.p. 1155, č.p. 1156, č.p. 1157, č.p. 1158,
č.p. 1161, č.p. 1171, č.p. 1172, č.p. 1317, č.p. 1346, č.p. 1429, č.p. 1430, č.p. 1467, č.p. 1650
a č.p. 2123.
Dotčené orgány:
-

Městský úřad Česká Třebová, odbor dopravy a silničního hospodářství – zde
Městský úřad Česká Třebová, odbor rozvoje města a investic – zde
Městský úřad Česká Třebová, odbor životního prostředí – zde
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, krajské ředitelství, Teplého 1526,
530 02 Pardubice
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor
Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů
a řízení programů nemovité infrastruktury, Teplého č.p. 1899, 530 02 Pardubice
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