Tento projekt,"Stavební úpravy a přestavba budovy Obecního úřadu v Jahodově"
byl realizován za podpory Královéhradeckého kraje.

Komentář a fotodokumentace akce "Stavební úpravy a přístavba budovy OÚ Jahodov".
8.4. 2013
Zahájení prací. Proveden výkop základové spáry pro přístavbu. Rozbíjení desky pod dřevníkem-pneu
kladivo.Přetržena vodovodní přípojka-opravil Ksandr. Materiál z výkopu navezen k salaši.
9.4.2013
Vybetonování základové spáry. 2x mix 5 + 2 m3 betonu. Odstranění lina a rámů vnitřních oken a vnitřních
dveří.
10.4.2013
Přivezen skelet žumpy a vodoměrné šachty (Jaroměř). Dobetonovány základy do roviny, včetně prostupů
vody a odpadů.Podřezání zdiva v býv.knihovně nepůjde.Dohadován s p.Zimou nástřik?? proti vlhnutí. Ten
byl odmítnut a roh za přístavbou bude pro izolaci vybourán.Vodoinstalatér vyměřil výšky odpadů a pod
přístavbu položeny odpad.roury a prostup pro vodovod.

11.4.2013
Ráno vyhrnuta zemina u salaše- JCB. Zhotoveno šalování pro desku. Položena armatura a zabetonována
vrchní deska .Mix 3m3 betonu vozeno ze silnice JCB.

12.4.2013
Podbourávání základů v knihovně, pokládání izolace a vyzdívání.

.

19.4.2013 Zhotovení věnce přístavby.

23.4.2012
Zhotovena armatura stopů v přístavbě. Ve 12,30 provedeno zabetonování - mix cca 3m3 .

29.4.2013
Nastoupila parta tesařů (p.Čvančara). Odkrytí tašek a zhotovení krovů nad přístavbou.

30.4.2013
Dokončování střechy (krovy, latě atd.) Dozdívání štítů a přizdívání půlštoků ve II.podlaží.

4.5.2013 - sobota
Pokračují pokrývačské práce. Je instalováno 5 střešních oken.

7.5.2013 a 9.5.2013
Pokračuje zdění příček v přízemí a ve II. podlaží Pokračuje zdění příček v přízemí a v I. podlaží. Příprava základů
pro pokládání nových nosných trámů-roštu.

.

10.5.2013
Dozdívání příček ve II.podlaží. Proveden postřik starých starých trámů - (lignofix). Tesaři položili nové
polštáře a provedli položení podkladových USB desek.

13.5.2013
Byla vybourána vnější okna a započalo přizdívání pro okna nová, menší, ze Stavony Libchavy. Dohodnuta
šířka vnějšího parapetu (20cm).
14.5.2013
Pokračovalo přizdívání oken. Byl vybourán otvor pro dveře z kuchyně. Vybourány luxfery v chodbě (nad
starou sektorkou).

15.5.2013
Vyzděna příčka mezi kuchyní a archivem z kanceláře. Vyzděny otvory pro dveře z kuchyně a okno v chodbě.
Přizděn otvor pro hlavní dveře a kromě toho pokračovalo přizdívání půlštoků ve II. podlaží. Vysekávání pro
vodoinstalce.

16.5.2013
Stavona Libchavy provedla instalaci oken a dveří( hlavní a z kuchyně). Objednáno okno do příčky v kuchyni
(48x90), kvůli prosvětlení kuchyně z archivu ). Dělníci ze Stavitelství přesunuti na jinou akci (Šachov).

17.5.2013
Práce na vnitřní vodoinstalaci započnuta. Dohodnut přesun umyvadla a wc ve II.podlaží. Zástupce firmy
Mobau p. Schejbal si změřil a dohodnul umístění vnitřních dveří ( v úvahu přichází světlý dub nebo limba).

27.5.2013
Započato s výkopem pro žumpu a úpravou terénu. Žumpa byla uložena na vybetonovanou desku, naplněna z
hasičské cisterny a obsypána šotolinou. Dále bylo provedeno napojení na vnitřní kanalizaci.

5.6.2013
Započaly práce na připojení srážkových vod. Vyhloubeny odvodňovací rýhy z okapových svodů a provedeno
položení odtok. rour.

10.7. - 12.7.2013
Nastoupili dva pracovníci Stavitelství a provedli podbourání a položení izolace pravého rohu budovy ze
strany od lesa a k Vítečkovým.

15.7.2013
Nastoupilo 5 pracovníků Stavitelství a provádějí nahazování štítů a půlštoku v I. podlaží. Elektrikář p.Zářecký
přivezl a připravil instalaci rozvaděče na budovu . S p.Kopsou dohodnuto a do stavebního deníku zapsáno
zhotovení příčky a vložení dveří ( 80 levé ,2/3 prosklené) v chodbě mezi t.zv .administrativní částí a částí
společenskou.

16.7. - 19.7. 2013
Pokračuje nahazování včetně štukování v I. podlaží. Vyzděna příčka v chodbě mezi t.zv .administrativní částí a
částí společenskou. Dále byl proveden odvoz suti a částečně urovnán terén před stavbou.

22.7. - 26.7.2013
Dokončeno nahazování včetně štukování v I. podlaží. Pokračuje nahazování v přízemí včetně prostoru pro
schodiště.

29.7. - 30.7.2013
Pokračuje nahazování v přízemí včetně prostoru pro schodiště. Pod schodištěm započata stavba příčky. V archivu
u kanceláře vysekán prostor pro světlík 48 x 60 cm pro osvětlení kuchyně. Tesař p.Plašil započal s přípravou
bednění pro schodiště do I.podlaží.

31.7. 2013
Pokračuje nahazování a štukování v přízemí a příprava bednění pro schodiště. Dokončena příčka ke schodišti.
Zajištění schodiště nad překladem bude provedeno zasekanými trny po schodnicemi. Nastoupili elektrikáři od
p.Zářeckého a dokončují instalaci uvnitř budovy. Odeslána na ČEZ podepsaná smlouva o připojení odběrného
místa.

5.8.2013
Nastoupila parta sádrokartonářů - p.Pavlovec a spol. Dohodnuto neopláštění podpěrných trámů a umístění příček
vzhledem k poloze komínu. Pokračuje práce na stavbě schodiště a zároveň i nahazování a štukování v přízemí.
Stavona Libchavy nainstalovala poslední okno ve štítu k silnici a srovnala špatně zasazené dveře z kuchyně na
zahradu.

6.8.2013
Pokračuje instalace sádrokartonu v I.podlaží. Provedena částečná úprava terénu kolem přístavby (p.Hirsch 2),
obsypáno štěrkem (drtí). Provádí se armování schodiště před betonáží. Vyvedena chránička pro kabel náhradního
zdroje (centrály) vedle dveří ze skladu cca 150 cm pod budoucím chodníkem (bude označeno). Zjištěno, že v
projektu není oprava resp. odstranění odpadajících částí vnější fasády a bude řešeno jako vícepráce.

7.8.2013
Provedena betonáž schodiště. Započato s opravou venkovní fasády ze dvora od Vítečkových.

8.8.2013
Pokračuje instalace sádrokartonu v I.podlaží, kde elektrikář p.Zářecký konzultoval umístění kabeláže. S
p.Zářeckým dohodnuta dodávka a instalace ventilátoru v kuchyni. Pokračuje oprava venkovní fasády ze dvora od
Vítečkových . Započato s přípravou na zateplení připevněním spodního oplechování a přivařením lepenkových
izolačních pásů.

9.8.2013
Pokračuje instalace sádrokartonu v I.podlaží. Započata práce na tepelné izolaci -- nalepování polystyrénu.

12.8.2013
Pokračuje instalace sádrokartonu v I.podlaží a nalepování polystyrénu. U severního štítu postaveno lešení a byla
dokončena oprava venkovních omítek na staré části budovy. Vybrána barva omítky P 1022( béžovožlutá) a barva
soklu K 123 (zelená s šedou mozaikou). Proveden záznam do stavebního deníku.

Instalace sádrokartonu kolem střešního okna nad schodištěm.

13.8. - 16.8.2013
Pokračuje instalace sádrokartonu v I.podlaží. Kolem objektu postaveno lešení a probíhá nalepování polystyrénu
pro tepelnou izolaci.

19.8.2013
Byla dokončena instalace sádrokartonu v I.podlaží. Kolem objektu postaveno lešení a dále probíhá nalepování
polystyrénu pro tepelnou izolaci.

21.8.2013
Pokračuje instalace polystyrenu pro tepelnou izolaci. Nastoupil obkladač a započnuto s pokládáním dlažby ve
WC a umyvárně v přízemí.

22.8.2013
Pokračuje instalace polystyrenu pro tepelnou izolaci. Obloženy obě WC. Stavona Libchavy provedla instalaci
všech vnitřních parapetů a světlíku (okénka) mezi kuchyní a kancelářským archivem. Položen podkladový beton
ve vstupní chodbě ,pod schody a ve skladu (bojler). Provedeno odšalování spodní části schodiště.

23.8.2013
Pokračuje instalace polystyrenu pro tepelnou izolaci. Probíhá obkládání umyvárny.

27.8.2013
Započato natahování perlinky a štuku(lepidla) na polystyren. Proveden úklid staveniště. Dovezena hlína od salaše
pro urovnání terénu, které provedl p. Hirš 2. Obkladač pan Andrš z Osečnice začal pokládat dlažbu v I.podlaží.
Pan Čvančara začal dělat rošt pro podhledy.

28.8.2013
Pokračuje natahování perlinky a štuku(lepidla) na polystyren. Připojeno nové vedení vody. Vyměněn uzavírací
ventil z hlavního řadu, instalována šachta pro uzávěr vody a vodoměr. Montáž provedli zaměstnanci
Aquaservisu, pánové Ruffer a Dostál a vodoinstalatér pan Buben. Pan Andrš začal pokládat dlažbu v přízemí.
Pan Čvančara pokračuje v montáži roštu pro podhledy. Připraven otvor pro dveře pod schody.

29.8.2013
Pokračuje natahování perlinky a štuku(lepidla) na polystyren. Pan Čvančara pokračuje v montáži roštu pro
podhledy a instalaci CETRIX desek 10 mm. Pan Andrš pokládá dlažbu v přízemí v chodbě a zasedačce.
Dohodnuta dodávka dveřních klik a štítů (Schejbal).

30.8.2013
Dokončeno natahování perlinky a štuku(lepidla) na polystyren. Dokončována instalace CETRIX desek (do dvora
k Vítečkovým) a započato s přibíjením palubek na podhledy. Namontovány venkovní parapety. Obkladač pan
Andrš položil dlažbu v zasedačce a v chodbě před kanceláří.

3.9.2013
Celé dopoledne silně pršelo. Na stavbě byl pouze obkladač pan Andrš. Pokládal dlažbu v kuchyni a chodbě.

4.9.2013
Na stavbě je pouze pan Andrš s pomocníkem. Pokládá dlažbu na schodiště a dokončují boční otěry stěn.
5.9.2013
Dokončena instalace palubek na podhledy. Pokračuje penetrování stěn . Obkladač pan Andrš s pomocníkem pokládá
dlažbu na schody a obložení otěrů stěn.

6.9.2013
Pokračuje penetrace venkovních stěn a izolace přízemní venkovní fasády. Obkladač pan Andrš s pomocníkem
spárují položené dlažby.Zábradlí schodiště si přijel vyměřit zámečník Vandas( subdodavatel Stavitelství Vbk) a bylo
dohodnuto: z nerezového materiálu kostra a madla dřevěná. Majitel malířské a natěračské firmy pan Kubíček si
prohlédl stavbu ( malovat se bude vše bíle).

9.9.2013
Započato s prováděním fasády, ale pro silný déšť byla udělána jenom část u vchodu do kuchyně . Dodělávky na
obkladech a dlažbě provedl pan Andrš. Počal pracovat i malíř od pana Kubíčka v I. podlaží.
10.9.2013
Byla dokončena kompletní fasáda, kromě stěny k Vítečkovým do dvora. Bohužel večer v 19.30 přišla bouřka a silný
déšť se severním větrem smyl část fasády ze severního štítu (od silnice). V I.podlaží pracuje malíř od pana
Kubíčka.Provedena demontáž a odvoz lešení, kromě lešení na náspi u Vítečků.

11.9.2013
Dodělána fasáda na stěně od Vítečkových. V I.podlaží pracuje malíř od pana Kubíčka.Provedena demontáž zbytku
lešení. S panem Kopsou domluvena oprava severního štítu - provedení nového nátěru.

16.9.2013
Dovezen štěrk do základu po zámkovou dlažbu a na jižním štítu položeny nové dlaždice. Malíř škrábe omítky v
zasedačce a v kuchyni. Pan Buben(vodoinstalatér) přivezl bojler a provedl montáž klozetů.

17.9.2013
Započato s pokládáním zámkové dlažby, která byla dovezena. S JCB připravoval pan Hirsch1 základ a zasypával
podklad pod dlažbu. Silně pršelo a terén nebylo možno upravovat. Malíř nepracoval.

18.9.2013
Na stavbě nikdo nepracoval.

19.9.2013
Pokračuje pokládání zámkové dlažby kolem východního štítu a před kuchyní.. Od salaše je navážena zemina a
pokračuje též úprava terénu. Malíř škrabe a připravuje malbu v přízemí. Pan Buben instaluje umyvadlo v I.podlaží a
sprchu v přízemí.

20.9.2013
Pokračuje úprava terénu včetně dovozu hlíny od salaše. Je přemístěna maringotka ze zahrady ke transformátoru na
obecní pozemek. Položeny a zabetonovány obrubníky pro zámkovou dlažbu od hlavních dveří až k bránce u silnice.
Malíř provádí většinou první nátěr v přízemí, a to v kuchyni, kanceláři a zasedačce.

23.9.2013
Pokračuje pokládání chodníku od branky k hlavnímu vchodu do budovy. Malíř provádí druhý nátěr v kuchyni a
zasedačce. K severnímu štítu postaveno lešení pro opravu spláchnuté barvy, ale dodaná barva je nenamíchaná
správně, lépe řečeno vůbec ( je bílá). Položeny nové dlaždice k severnímu štítu a dokončeny úpravy terénu kolem
chodníku. Elektrikáři mají nastoupit zítra.

24.9.2013
Dokončen chodník od branky ke vchodu do budovy. Zasypán bílým pískem. Nastoupili elektrikáři a dokončují
instalaci svítidel a rozvaděče. Malíř pracoval jen dopoledne.

25.9.2013
Přivezeny a instalovány akumulační kamna do zasedačky. Do obou WC, umyvárny a kuchyně namontovány
přímotopy a ventilátor do kuchyně. Elektroinstalace je tím prakticky dokončena. Revizi bude provádět pan
Žabokrtský. Malíř nepracoval. V kanceláři a archivu prováděl přípravu povrchu podlahář pan Cach.. Lino bylo
rozloženo v zasedačce..

27.9.2013
Malíři dokončovali malbu v přízemí a provedli znovu nátěr severního štítu (od silnice), který poškodil přívalový
déšť. Pan Kopsa se dvěma pracovníky odpoledne rozebral poslední zbytek lešení.

1.10.2013
Vodoinstalatér pan Buben s pomocníkem namontoval bojler. Firma K+M Studio( Majer a Kimmel) smontovala
kuchyňskou linku včetně instalace vodovodní baterie a odpadu. Nasadil jsem vchodové dveře ke skladu u bojleru a
namotoval zámek a novou kliku.

Ve 13 hodin byla provedena kontrolní prohlídka stavby za účasti pana Zimy (autorský dozor), pana
Kopsy(stavbyvedoucí). Dohodnuty byly kroky nutné k úspěšné kolaudaci. Termín kolaudace byl stanoven na
22.10.2013. K žádosti o kolaudační souhlas bude nutno zajistit revizní zprávy elektroinstalace a komínů,
geometrické zaměření stavby, pro hygienu zprávu o laboratorním vzorku vody (odběr ze dřezu),požární řád a
poplachové směrnice a vybavení informačními a bezpečnostními tabulkami.
2.10.2013
Pan Buben dokončil instalaci sprchového koutu a bojleru.

3.10.2013
Tři pracovníci z firmy pana Schejbala z Třebechovic začali s instalací 12 kusů dveří.

4.10.2013
Dnes dva pracovníci z firmy pana Schejbala z Třebechovic dokončili instalaci 12 kusů dveří. Pan Vandas se
spolupracovníkem přimontoval nerezovou kostru schodiště. Pracovník TelefonicyO2 přepojil pevnou linku z č.21 od
Seidlů zpět do budovy OÚ č.1 a ve spolupráci s panem Matějkou z Megacomu provedli připojení telefonní a
internetové linky.

.
8.10.2013
Truhlář pan Jedlinský přijel namontovat madla na kostru zábradlí, ale neměl k dispozici pravoúhlý oblouk a tak po
konzultaci s panem Vandasem jsem objednal madla včetně oblouku u firmy Dastech a dohodnul dodání do konce
týdne (PPL na dobírku).
9.10.2013
Pracovník Stavitelství EU dokončoval pokládání dlažby a obkladů kolem obložek u dveří. Odpoledne přimontovali
ve spolupráci s panem Kopsou ceduli OBECNÍ ÚŘAD na fasádu vlevo od hlavního rozvaděče elektřiny.
10.10.2013
Byla dodána madla od firmy Dastech včetně oblouku. Pracovník Stavitelství EU dokončil pokládání dlažby a
obkladů kolem obložek u dveří. Pan Motyčka opravil a zapojil aku kamna v kanceláři
11.10.2013
. Dále byly dovezeny 2 fůry hlíny od salaše a 2 fůry kamene a pan Hirsch s JCB provedl dokonale (za pomoci
vibračního válce) úpravu terénu před severním štítem. Nájezd od silnice upravil z freezingu a rovněž uválcoval.
Odpoledne přijel pan Zářecký, připojil bojler, kuchyňský sporák a dokončil se 2 spolupracovníky zapojení zbývající
elektroinstalace.

14.10.2013
Zasel jsem a uválcoval plochu před štítem u silnice. Pan Žabokrtský dokončoval revizi elektroinstalace.

15.10.2013
Natěrač Kubíček a pan Hlava (specialista na požární nátěry ) si prohledli II.podlaží. Nátěry budou provedeny ve
čtvrtek nebo v pátek. Pan Žabokrtský dokončoval revizi elektroinstalace.

16.10.2013
Parta pana Čvančary položila ve II.podlaží vrchní dřevotřískové broušené desky včetně okrajových lišt. Odpoledne
jsem s pány Zimou (aut.dozor), Sloupenským a Kopsou procházel výkazy provedených prací a víceprací, dále pak
změny stavby před dokončením ( příčka v chodbě a plášť přístavby).

17.10.2013
Dnes natěrači od pana Kubíčka provedli nátěr včera položených podlah nitrolakem a rovněž nalakovali dřevěná
madla zábradlí.
18.10.2013
Pan Hlava (specialista na požární nátěry ) provedl nátěr sloupů ve II.podlaží protipožárním nátěrem.

22.10.2013
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZÁVĚREČNÉ KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY
Dne 3.10.2013 podala Obec Jahodov, Jahodov, 516 01 Rychnov nad Kněžnou žádost o
vydání kolaudačního souhlasu, jehož předmětem je stavba: Stavební úpravy a přístavba budovy
obecního úřadu v Jahodově na pozemku: stavební parcela číslo 18/2, pozemková parcela číslo
20/2 v katastrálním území Jahodov.
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební
úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle §
122 stavebního zákona známým účastníkům, že ústní jednání spojené s místním šetřením za účelem
provedení závěrečné kontrolní prohlídky se koná
22.10.2013 v 12:30 hodin,
se schůzkou na místě stavby.
K ústnímu jednání a ohledání stavby žadatel předloží:
1. Doklady o geometrickém zaměření stavby autorizovaným geodetem.
2. Dokumentaci skutečného provedení stavby podle ustanovení § 125 stavebního zákona.
3. Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (revize elektroinstalace a hromosvodů, revize
komína, tlaková zkouška rozvodů vody, zkouška těsnosti kanalizace, laboratorní výsledek
vzorku pitné vody).
4. Záznamy stavebního deníku o kontrolních prohlídkách stavby.
5. Další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení.
Referent odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou
Zdenka Zimová

Závěrečná prohlídka stavby proběhla ve shora uvedeném termínu. Kolaudační souhlas nebyl vydán pro nesouhlas zástupce
HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou s tím, že vlezový otvor do půdního prostoru byl opatřen
skládacími schody bez požadované protipožární odolnosti. Ostatní podmínky pro vydání kolaudačního souhlasu byly splněny.
Vlezový otvor byl osazen revizními dvířky se zámkem do sádrokartonových systémů s protipožární odolností.
Objednáno u pana Pavlovce a provedeno dne 30.10.2013

Dne 8.11.2013 jsme obdrželi kolaudační souhlas.

Č.j.: OVŽP-29011/13-Zi 1
MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Odbor výstavby a životního prostředí
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz
Č.j.: OVŽP-29011/13-Zi Rychnov nad Kněžnou, dne 8. listopadu 2013
S.z.: OVŽP-5289/2013-Zi
Oddělení: stavební úřad
Vyřizuje: Zdenka Zimová
e-mail: Zdenka.Zimova@rychnov-city.cz
1. Obec Jahodov, Jahodov čp.1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
Dne 3.10.2013 podala Obec Jahodov, Jahodov čp.1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou žádost o
vydání kolaudačního souhlasu pro užívání stavby, jehož předmětem je stavba: Stavební úpravy a
přístavba budovy obecního úřadu v Jahodově povolené na pozemku: stavební parcela číslo 18/2,
pozemková parcela číslo 20/2 v katastrálním území Jahodov, na kterou Městský úřad Rychnov nad
Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí uzavřel dne 3.12.2012 pod č.j.: OVŽP-28648/12-Zi
veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby.
K projednání žádosti Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního
prostředí, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"),
podle § 122 stavebního zákona nařídil místní ohledání za účelem provedení závěrečné kontrolní

prohlídky stavby na den 22.10.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Bylo zjištěno, že stavba je provedena v souladu s povolením stavby a ověřenou projektovou
dokumentací a že byly dodrženy podmínky vyplývající z požárně bezpečnostního řešení stavby.
Stavba je provedena v souladu se stanovisky a závaznými stanovisky a rozhodnutími
dotčených orgánů. Byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu a skutečné provedení stavby ani
její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost ani životní
prostředí.
Nepodstatné odchylky skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace,
které jsou v ní vyznačeny, nevyžadují zvláštní řízení a stavební úřad je vzal na vědomí při místním
šetření. Stavební úřad, na základě kontrolní prohlídky, doložených dokladů a závazných stanovisek,
vyhodnotil, že jsou splněny podmínky podle § 119 odst.2. stavebního zákona.
Po přezkoumání žádosti a na základě výsledků závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí podle § 122 stavebního
zákona Č.j.: OVŽP-29011/13-Zi 2
povolujeužívání
budovy obecního úřadu v Jahodově po provedení stavebních úprav a přístavby na pozemku:
stavební parcela číslo 18/2 v katastrálním území Jahodov.
Stavba obsahuje:
V I.NP – zádveří, WC, umývárnu, chodbu, kancelář, archiv, zasedací místnost, kuchyňku, sklad
úklidových prostředků, sklad
Ve II.NP - chodbu, archiv, klubovnu, společenskou místnost, WC
O výsledku závěrečné kontrolní prohlídky stavby byl sepsán protokol, který obsahuje
podmínky pro trvalé užívání stavby (provedení nehořlavé podlahy nebo položení nehořlavé
podložky v případě osazení kamen na dřevo v místnosti ve II.NP).
referent odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou
Zdenka Zimová
Na vědomí:
1. HZS Královéhradeckého kraje územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti
č.p.2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
2. KHS Královéhradeckého kraje územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova č.p.1320,
516 01 Rychnov nad Kněžnou
3. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životní
prostředí, Havlíčkova č.p.136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
4. archiv
Tímto aktem byl projekt dokončen.

Tento projekt,"Stavební úpravy a přestavba budovy Obecního úřadu v Jahodově"
byl realizován za podpory Královéhradeckého kraje.

