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USNESENÍ
Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný
dle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení pro stavbu: SO 08 Geotermální vrty pro vytápění objektu občanského vybavení a ubytování na
pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 248 (zastavěná plocha a nádvoří), 251 (zastavěná plocha a nádvoří) a
pozemkové parcely parcelní číslo 1171/1 (ostatní plocha) v kat. území Říčky v Orlických horách, kterou podali Ondřej
Bryscejn (nar. 14.1.1972), Pěčín 187, 517 61 Rokytnice v Orlických horách a Ing. Michaela Bryscejnová (nar.
14.6.1974), Nepomucká 445/4, Košíře, 150 00 Praha 5 takto:
Společné územní a stavební řízení se v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),

zastavuje.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Ondřej Bryscejn (nar. 14.1.1972), Pěčín 187, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Ing. Michaela Bryscejnová (nar. 14.6.1974), Nepomucká 445/4, Košíře, 150 00 Praha 5

Odůvodnění
Dne 2.12.2013 podali Ondřej Bryscejn (nar. 14.1.1972), Pěčín 187, 517 61 Rokytnice v Orlických horách a Ing.
Michaela Bryscejnová (nar. 14.6.1974), Nepomucká 445/4, Košíře, 150 00 Praha 5 žádost o vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu: SO 08 Geotermální vrty pro vytápění objektu občanského vybavení a
ubytování na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 248 (zastavěná plocha a nádvoří), 251 (zastavěná plocha a
nádvoří) a pozemkové parcely parcelní číslo 1171/1 (ostatní plocha) v kat. území Říčky v Orlických horách. Uvedeným
dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.
Dne 18.12.2013 pod č.j.MEUROK/1606/2013/Hock-2 byla podle § 86 odst. 5 stavebního zákona ve spojení s § 45 odst. 2
správního řádu vydána výzva k doplnění podkladů podání a podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu usnesení o
přerušení řízení do doby úplného odstranění nedostatků podání, nejpozději však do 31.1.2014. Žadatel byl poučen o
následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě.
Dne 31.1.2014 pod č.j.MEUROK/1606/2013/Hock-5 bylo podle § 39 odst. 2 správního řádu vydáno usnesení o
prodloužení lhůty do 31.3.2014.
Dne 12.3.2014 pod č.j.MEUROK/1606/2013/Hock-9 byla podle § 86 odst. 5 stavebního zákona ve spojení s § 45 odst. 2
správního řádu vydána výzva k doplnění podkladů podání a podle § 39 odst. 1 správního řádu usnesení o určení lhůty do
11.4.2014. Žadatel byl poučen o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě.
Dne 18.4.2014 pod č.j.MEUROK/1606/2013/Hock-11 bylo podle § 64 odst. 2 správního řádu vydáno usnesení o
přerušení řízení do 30.6.2014.
Dne 1.7.2014 pod č.j.MEUROK/1606/2013/Hock-13 bylo podle § 64 odst. 2 správního řádu vydáno usnesení o přerušení
řízení do 30.11.2014.
Dne 1.12.2014 pod č.j.MEUROK/1606/2013/Hock-15 bylo podle § 64 odst. 2 správního řádu vydáno usnesení o
přerušení řízení do 30.6.2015.
Jelikož ve stanovené lhůtě nebyly nedostatky předloženého podání odstraněny a zhledem ke skutečnosti, že se
nepodařilo dosud umístit stavbu hlavní, pro níž jsou geotermální vrty určeny, bylo rozhodnuto společné územní a stavební
řízení zastavit. Po vydání pravomocného územního rozhodnutí na stavbu objektu občanského vybavení a ubytování podá
stavebník novou žádost.
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Seznam všech účastníků řízení:
Ondřej Bryscejn, Ing. Michaela Bryscejnová, Lesy České republiky, Správa toků - oblast Povodí Labe, Správa
toků, Eva Linhartová, Obec Říčky v Orlických horách a Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková
organizace.

Poučení
Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním
dnem lhůty je den následující po dni oznámení usnesení. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský
úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové. Podle § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání proti usnesení odkladný
účinek.

otisk úředního razítka

Milan Hock, Ing. v. r.
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení:............................................

Datum sejmutí:…………………................

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

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

V elektronické podobě
zveřejněno od:…………………………..…….

V elektronické podobě
zveřejněno do:….……………………………

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

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:
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Rozdělovník
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
Ondřej Bryscejn, Pěčín 187, 517 61 Rokytnice v Orlických horách,
prostřednictvím zástupce: ATP Atelier s.r.o., Na Pěšinách 74/14, 182 00 Praha 8
Ing. Michaela Bryscejnová, Nepomucká 445/4, Praha 5 - Košíře, 150 00 Praha 5,
prostřednictvím zástupce: ATP Atelier s.r.o., Na Pěšinách 74/14, 182 00 Praha 8
Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):
Eva Linhartová, Pospíšilova 1528/2, Praha 3 - Žižkov, 130 00 Praha 3
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Lesy České republiky, Správa toků - oblast Povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská ulice 59/23, 500 04 Hradec Králové

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Obecní úřad Říčky v Orlických horách, Říčky v Orlických horách , 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha 414
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136,
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Obvodní báňský úřad Trutnov, Wonkova 1142/1, 502 00 Hradec Králové 2
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3
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