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v Rychnově nad Kněžnou
dne 8. prosince 2015

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Veřejnou vyhláškou
Stavebník, Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
zastoupený SÚS Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové, IČO
27502988, podal dne 7.12.2015 u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání
stavebního povolení na stavbu:
„III/31010 Říčky v Orlických horách – II. etapa“
Údaje o místu stavebního záměru:
Trvalé (PK) – 2398/2; 2398/3; 1459/13; 1459/1 – 1659/1 (ZE); 1664/1 – 1651/2 (ZE) a
1664/1 (ZE); 1633/2; 1628/1; 1792/1
Dočasné (PK) – 2398/4; 2398/1; 1459/13; 1459/1 – 1659/1 (ZE); 1664/1 – 1651/2 (ZE) a
1664/1 (ZE); 1633/2; 1633/2; 1628/1; 1792/1
Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon) vydal Městský úřad Rokytnice
v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí, náměstí Jindřicha Šimka čp. 3, 517
61 Rokytnice v Orlických horách dne 13.04.2015 č.j. MEUROK/373/2015.
Popis stavby:
Komunikace je navržena jako obousměrná, směrově nerozdělená dvoupruhová
komunikace proměnné šířky 4,30 +5,00 m z části intravilánu obce Říčky v Orlických horách a
z části v extravilánu. Návrhová rychlost je 50 km/h.
Komunikace je navržena s asfaltovým povrchem vozovky, který v co největší míře
kopíruje stávající stav proměnné šířky 4,3 – 5,00 m. Asfaltová vozovka bude lemována
nezpevněnou krajnicí min. 0,50 m.
Rekonstrukce vozovky spočívá v celoplošném frézování vozovky v tl. 0,02 m. Po
odfrézování bude provedena prohlídka povrchu a bude určen rozsah lokálních oprav a sanací
vozovky. Budou seříznuty nezpevněné krajnice a nově provedeny zemní krajnice z min, málo
vhodného materiálu dle ČSN 73 6133. Po provedení sanací a lokálních oprav vozovky bude
položen nový dvouvrstvý kryt.
Navržené směrové i vedení komunikace co nejvíce kopíruje stávající stav. Stávající
niveleta komunikace byla z důvodu pokládky nových asfaltových vrstev zvýšena,

Příčný sklon komunikace je navržen jako základní střechovitý 2,50%. Ve směrových
obloucích malého poloměru je navrženo klopení. Maximální jednostranný sklon ve
směrových obloucích je 7,50%.
Navržena je obnova dvouvrstvého živičného krytu. Lokálně budou sanovány poruchy
podkladní vrstvy vozovky a krajnice. Podél části vozovky bude nově osazen odvodňovací
rigol ze čtyřlinky z žulové kostky.
Na začátku úseku bude nově osazeno dřevěné svodidlo délky 40,00 m + náběhy.
Začátek svodidla bude proveden přesahem se zábradlím na nově zřízených římsách na
stávajícím mostě.
Odvodnění povrchu vozovky je navrženo pomocí podélného a příčného sklonu do
podélných příkopů, které budou pročištěny a reprofilovány.
Zrekonstruovány budou čtyři příčné propustky a dva budou nahrazeny novým do
stávající polohy. Na základě dendrologického průzkumu návrh rekonstrukce počítá s kácením
stromů a křovin v bezprostřední blízkosti komunikace a v blízkosti rekonstruovaných
příčných propustků.
Realizace stavby bude probíhat při úplné uzávěře na základě povolení uzavírky včetně
objízdných tras pro veškerý provoz i autobusové dopravy příslušným silničním správním
úřadem.
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí jako speciální
stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon)
oznamuje
v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení dotčeným
orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu
dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a
místního šetření.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě
důkazy nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení k odboru výstavby a
životního prostředí Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením § 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 ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona.
Podle § 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 ve větě první,
se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo
územního opatření o asanaci území se dle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Do podkladů lze nahlédnout na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu
Rychnov nad Kněžnou, oddělení silniční úřad a úřad územního plánování, v úřední dny
pondělí a středa, 8 – 17 hod., ostatní dny nejlépe dle telefonické dohody na tel. 494509655.
Účastníci řízení:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
- podle § 109 písm. a-b) stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby):
SÚS Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové
Správa silnic KHK p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové
- podle § 109 písm. c) stavebního zákona:
Trvalé zábory:
T1. č.p. (PK) 2398/2 – INTERESTA CZ s.r.o., Letohradská 100, 56206 Ústí nad Orlicí
T2. č.p. (PK) 2398/3 – Obec Říčky V Orlických horách, č.p. 2, 51761 Říčky v Orlických horách
T3. č.p. (PK) 1459/13 – Macháček Petr, Nádražní 272, 56164 Jablonné nad Orlicí
- SJM Macháček Petr a Macháčková Jitka, Nádražní 272, 56164 Jablonné
nad Orl.
T4. č.p. (PK) 1459/1; (ZE) 1659/1 – Gorun Petr MUDr.,Dukelská 507, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí
T5. č.p. (PK) 1664/1; (ZE) 1651/2 – Gorun Petr MUDr, Dukelská 507, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí
T6. č.p. (PK) 1664/1; (ZE) 1664/1 – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové
T7. č.p. (PK) 1633/2 – Musil Luboš Ing., Vídeňská 849/13, Štýřice, 63900 Brno
T8. č.p. (PK) 1628/1 – Kulhavý Jaroslav, Pivovarská 424, Hylváty. 56203 Ústní nad Orlicí
T9. č.p. (PK) 1792/1 – Kolowrat – Krakowský Jan, Kolowratská 1, 51601 Rychnov nad Kněžnou
Dočasné zábory:
D1. č.p. (PK) 2398/4 – Správa silnic Královehradeckého kraje / Královéhradecký kraj
D2. č.p. (PK) 2398/1 – Správa silnic Královehradeckého kraje / Královehradecký kraj
D3. č.p. (PK) 1459/13 – Macháček Petr, Nádražní 272, 56164 Jablonné nad Orlicí
- SJM Macháček Petr a Macháčková Jitka, Nádražní 272, 56164 Jablonné nad
Orlicí
D4. č.p. (PK) 1459/1; (ZE) 1659/1 – Gorun Petr MUDr., Dukelská 507, Hylváty 56201 Ústí n. Orl.
D5. č.p. (PK) 1664/1; (ZE) 1651/2 – Gorun Petr MUDr., Dukelská 507, Hylváty 56201 Ústí n. Orl.
D6. č.p. (PK) 1664/1; (ZE) 1664/1 – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové. 50008 Hradec Králové
D7. č.p. (PK) 1633/2 – Musil Luboš Ing., Vídeňská 849/13, Štýřice, 63900 Brno
D8. č.p. (PK) 1633/2 – Musil Luboš Ing., Vídeňská 849/13, Štýřice, 63900 Brno
D9. č.p. (PK) 1628/1 – Kulhavý Jaroslav, Pivovarská 424, Hylváty, 56203 Ústí nad Orlicí
D10. č.p. (PK) 1792/1 – Kolowrat – Krakowský Jan, Kolowratská 1, 51601 Rychnov nad Kněžnou

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
- podle § 109 písm. d) stavebního zákona
Česká tekekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov, 130 00
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín

Rokytnická voda, s.r.o., čp. 357, Rokytnice v Orlických horách, PSČ 517 61
Obec Říčky v Orlických horách, Říčky v Orlických horách č.p. 2, 517 61
Město Rokytnice v Orlických horách, nám. Jindřicha Šimka čp. 3, 517 61 Rokytnice v O.h.
- podle § 109 písm. e) a § 110 odst. 7 stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo
stavby na něm – identifikován parc. číslem pozemku)
k.ú. Říčky v Orlických horách – 1456, 1284/1, 1459/13, 1459/4, 1459/5, 1459/8, 1459/6,
1459/1, 1664/1, 1633/2, 1628/1, 1792/1, 1791, 1792/2, 2366/3, 1747, 1749/1, 1624/1, 1624/6,
1628/3, 1628/2, 1624/5, 1635, 1648, 1664/2, 1645, 1482/3, 1482/2, 1462/2, 1457, 1455,
1465/4, 1285/1, 137/2, -272

Ing. Jiří Mazúch v.r.
Referent odboru výstavby a životního prostředí
MěÚ Rychnov nad Kněžnou
Otisk úředního razítka
Toto oznámení o zahájení stavebního řízení „III/31010 Říčky v Orlických horách – II.
etapa“ včetně graf. přílohy musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-dnů.

.....................................................
Datum vyvěšení

...................................................
Datum sejmutí

Razítko a podpis oprávněné osoby

Doručí se:
SÚS Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové - DS
Správa silnic KHK p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové - DS
veřejnou vyhláškou účastníkům řízení dle:
§ 109 písm.c,d,e) stavebního zákona.
OÚ Říčky v Orlických horách – úřední deska
MěÚ Rychnov nad Kněžnou – úřední deska
Dotčené orgány:
MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP, oddělení ŽP, Rychnov nad Kněžnou
MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor ŠKMT, Rychnov nad Kněžnou
Krajské ředitelství policie KHK, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, dopravní inspektorát,
Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Hasičský záchranný sbor KHK, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010,
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Krajská hygienická stanice KHK, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
Digitálně podepsal Ing. Jiří Mazúch
Datum: 09.12.2015 11:21:42 +01:00

