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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
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, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Stavební úpravy
komunikace III/3109 a 31010 Říčky v Orlických horách 1. etapa na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 134/2
(ostatní plocha), 135 (trvalý travní porost), 263, 412/1 (ostatní plocha), 418/3 (trvalý travní porost), 424/1 (trvalý travní
porost), 424/2 (trvalý travní porost), 425/1 (trvalý travní porost), 540, 1221/5 (ostatní plocha), 1221/6 (ostatní plocha),
1221/7 (ostatní plocha), 1869 (ostatní plocha), 1886 (trvalý travní porost), 1896, 1898 (trvalý travní porost), 2011/1
(trvalý travní porost), 2026/1 (lesní pozemek), 2026/6 (lesní pozemek), 2355/2 (ostatní plocha), 2355/3, 2397/1, 2397/3 a
2398/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Říčky v Orlických horách, kterou podal subjekt Královéhradecký kraj (IČO
- 70889546), Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3 takto:
Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: Stavební úpravy komunikace III/3109 a 31010 Říčky v Orlických horách 1. etapa na pozemcích
pozemkové parcely parcelní číslo 134/2 (ostatní plocha), 135 (trvalý travní porost), 263, 412/1 (ostatní plocha), 418/3
(trvalý travní porost), 424/1 (trvalý travní porost), 424/2 (trvalý travní porost), 425/1 (trvalý travní porost), 540, 1221/5
(ostatní plocha), 1221/6 (ostatní plocha), 1221/7 (ostatní plocha), 1869 (ostatní plocha), 1886 (trvalý travní porost), 1896,
1898 (trvalý travní porost), 2011/1 (trvalý travní porost), 2026/1 (lesní pozemek), 2026/6 (lesní pozemek), 2355/2 (ostatní
plocha), 2355/3, 2397/1, 2397/3 a 2398/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Říčky v Orlických horách.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Objekty stavby:
SO 101 - Komunikce 111/3109 +111/31010
Směrové a výškové řešení trasy komunikace je upraveno tak, aby lépe splňovalo požadavky pro bezpečnost a komfort
jízdy. Navázání na stávající komunikace zůstalo zachováno. Začátek úseku v km -0,06140, konec úseku v km 3,604
SO 201 - Most ev. č. 3109-2
Stávající most v km 2,600 nad tokem Říčka bude rekonstruován. Dojde k vybudování nové mostovky s šířkou vozovky 6,0
m a ke zřízeni nových ŽB říms pravé v délce 36,0 m a levé v délce 18,5 m vč. zádržného systému - ocelové zábradlí se
svislou výplní. Průtočný profil ani koryto toku nebudou stavbou dotčeny.
SO 202 - Most ev. č. 31010-2
Při rekonstrukci stávajícího mostu v km 3,550 nad tokem Říčka dojde vybudování nové konstrukce mostu nad stávající
klenbou pro šířku vozovky 6,0 m a k úpravě říms v délce 8,5 m. Pravá římsa bude prodloužena a zaoblena. Na obě
římsy bude osazeno nové ocelové zábradlí se svislou výplní.
SO 203 - Opěrná zeď

Z důvodu rozšíření komunikace před mostem ev. č. 3109-2 a z důvodu zajištěni svahu bude nově vybudována
ŽB opěrná zeď výšky 4,65 m a délce 34,0m s kamenným obkladem vč. zádržného systému.
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Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích jak je zakresleno v koordinační situaci stavby: výkresy C.6, C.7, C.8,C.9
v měřítku 1:1000 a v přehledné situaci výkres C.1, které jsou součástí projektové dokumentace k územnímu
rozhodnutí vypracované M.I.S., Kroupova 718, 500 02 Hradec Králové. Zodpovědný projektant Zdeněk
Kysilko, DiS ČKAIT 0701489. Uvedené situace jsou přílohou tohoto rozhodnutí.
2. Při umístění stavby a zpracování projektové dokumentace stavby budou splněny podmínky závazného stanoviska
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136, 516 01
Rychnov nad Kněžnou ze dne 3.7.2015 pod č.j.: OVŽP-17496/15-1267/2015/Zs. Z hlediska vodního
hospodářství je dle předložené PD (nezasahování do toku při opravě mostů SO 201 a SO 202) navrhovaná
oprava komunikace možná. Po prostudování mapy vodohospodářského informačního portálu bylo zjištěno, že v
případě rekonstrukce (výměny) propustku ve staničení km 1,803 se jedná o zásah do evidovaného vodního toku,
způsob provedení je proto třeba projednat se správcem toku - Lesy ČR, státní podnik, Správa toků - Oblast
povodí Labe, Ing. Schreiber - tel. 724 523993. V souladu s ustanovením § 9 odst. I a 8 zákona č 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, je nutno požádat o vydání souhlasu s trvalým odnětím pozemků
(dotčených částí) ze zemědělského půdního fondu. Žádost se podává s přílohami dle § 9 odst. 6 zák. č. 334/92
Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska odpadového hospodářství se stanoví tato
podmínka: Dodavatel stavby povede průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a tuto
evidenci předloží na MěÚ Rychnov nad Kněžnou - oddělení životního prostředí po dokončení stavby. Městský
úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako orgán státní správy lesů. vydává souhlas
dle § 14 odst. 2) lesního zákona se stavbou III/3109 + III/31010 Říčky v Orlických horách- I. etapa" na lesním
pozemku p. č. 509, 594/1, 504/2, 511/2, v kú. Horní Rokytnice, p. p.č. 2026/6, 2026/1, 42/2, 22/1, 2305/1, 152/1,
13911, 1200 v k. ú. Říčky v Orlických horách a na pozemcích ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Tento
souhlas není samostatným rozhodnutím a je závazným stanoviskem dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, opravné prostředky proti tomuto stanovisku jsou upraveny v § 149 odst. 4 a a 5 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád. Po územním projednání stavby je nutno zajistit odnětí pozemků plnění funkce lesu.
3. Při umístění stavby a zpracování projektové dokumentace stavby budou splněny podmínky závazného stanoviska
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136, 516 01
Rychnov nad Kněžnou ze dne 7.12.2015 pod č.j.: OVŽP-33196/15-3452/2015/Syn: Před zahájením prací
provést na ploše vynětí 0,0453 ha skývku kulturních vrstev půdy do hloubky 22 cm, tj. cca 100 m3 (ornice
včetně podorničí). Ornice bude použita na ohumusování navazujících ploch a k terénním úpravám v rámci
rekonstrukce komunikace III/3109 a III/31010. Povinný k platbě odvodů písemně oznámí orgánu ochrany ZPF
zahájení realizace záměru nejpozději 15 dní před jejím zahájením.
4. Při umístění stavby a zpracování projektové dokumentace stavby budou splněny podmínky závazného stanoviska
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení silničního úřadu a úřad
územního plánování, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou ze dne 23.11.2015 pod č.j.:
OVŽP/32061/15-184/15/Br. Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení. Projekt pro
stavební řízení musí být zpracován projektantem pro dopravní stavby. Součástí projektové dokumentace pro
stavební řízení musí být dokladová část obsahující vyjádření správců inženýrských sítí pro stavební řízení. Zdejší
speciální stavební úřad je příslušný k vydání stavebního povolení pro tuto stavbu.
5. Při umístění stavby a zpracování projektové dokumentace stavby budou splněny podmínky závazného stanoviska
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti Orlické hory a Krajské
středisko Hradec Králové se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
ze dne 15.2.2012 pod č.j.:00235/OH/2012: Agentura bude zvána na pravidelné kontrolní dny. Veškerý
nevyužitelný odpadní stavební materiál a vytěžená zemina nad rámec ideálních profilů a zemina
z čištění příkopů budou zlikvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném
znění, odvozem na řízenou skládku místa dočasné deponie materiálu budou odsouhlasena pracovníkem
Agentury. Nad rámec projektu nebude zasahováno do přírodního prostředí sousedních pozemků.
Nátokové stěny horských vpustí budou provedeny ve sklonu max. 1:1,5. V průběhu výstavby budou
provedena taková technická opatření, aby nedošlo k poškozeni stromů, včetně jejich kořenových
systému, s výjimkou stromů, které budou z důvodu výstavby nebo zdravotního odstraněny lomový
kámen pro stavební práce, včetně obkladu opěrné zdi, bude z regionálních zdrojů (např. Masty,
Jablonné n. Orl.) Rigoly z kamenných kostek budou realizovány jen v nezbytně nutném rozsahu,
preferovány budou odvodňovací příkopy přírodního charakteru. Při rekonstrukci mostů nebude zasahováno
do dna vodních toků ani opevňovány břehy nad rámec PD. V průběhu výstavby budou provedena taková
technická opatřeni, aby se zabránilo úniku provozních kapalin a stavebního materiálu do povrchových vod bude
respektováno ochranné pásmo skupiny památných stromů v km 1,05, tento prostor tvořený plochou pozemků
parc. č, 37/6 a st. 69/2 nebude dotčen stavební činností. Zábradlí u propustků bude provedeno v šedém alt. v
hnědém odstínu.
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6. Při umístění stavby a zpracování projektové dokumentace stavby budou splněny podmínky závazného stanoviska
Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, Zborovská
1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou ze dne 30.6. 2015 pod č.j.:KRPH-236-144/ČJ-2015-050706 Policie České
republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad
Kněžnou po posouzení projektové dokumentace z hlediska bezpečnosti silničního provozu nemá závaznějších
připomínek k územnímu řízení (souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí), přičemž je nutno dodrženy
ustanovení souvisejících předpisů a norem v platném znění (např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhláška č.
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ČSN 73 610 1
Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích. ČSN 73 6110
Projektování místních komunikací, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 133
Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, atd.). V dalším stupni projektové
dokumentace je nutno předložit k posouzení návrh dopravního značení.
7. Při umístění stavby a zpracování projektové dokumentace stavby budou splněny podmínky vyjádření Městského
úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Havlíčkova 136, 516 01
Rychnov nad Kněžnou ze dne 18.1.2013 pod č.j.: OŠKMT-32077/15-456/2015/Dvo: Stavebník (investor) je ve
smyslu dle § 22, odst.2) zákona č.20/87 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů povinen
oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, (Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana) případně i oprávněné
organizaci (např. muzeu) svůj záměr a umožní mu provedení záchranného archeologického výzkumu. Je-li
stavebníkem právnická nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického
výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník, jinak hradí náklady
organizace provádějící archeologický výzkum. K provedení archeologického výzkumu uzavře oprávněná
organizace se stavebníkem písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu. Nejpozději do 10
pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti na území
okresu Rychnov nad Kněžnou (např. Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Jiráskova 2 516
01) zahájení zemních a stavebních prací. Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologického
výzkumu, oznámí toto stavebník (investor) ve smyslu § 23, odst. 2 cit. zákona nejpozději do druhého dne
nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu.
8. Při umístění stavby a zpracování projektové dokumentace stavby budou splněny podmínky vyjádření Lesů České
republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové ze dne 22.6. 2015 pod č.j.: LCR953/002760/2015: Z
hlediska správy dotčených vodních toků předběžně souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací při
dodržení následujících podmínek: Na dotčené pozemky koryta vodního toku parcela 1026 k.ú. Horní Rokytnice
bude před vydáním územního rozhodnutí uzavřena nájemní smlouva a u trvalého záboru smlouva o budoucí
smlouvě kupní nebo zřízení věcného břemene. Kontaktujte za LČR paní Odvárkovou tel.: 606081098. Práce na
mostních konstrukcích a v blízkosti koryt vodních toků budou zabezpečeny proti úniku cementových směsí,
ropných látek i jiných chemikálií do vodních toků. V blízkosti vodních toku nebudou skladovány lehce
splavitelné materiály. Nebudou narušovány přirozené břehy vodních toků. Propustek v km stavby 1,803 bude
změněn tak, aby nebyla zmenšena jeho stávající průtočná kapacita. Bude předložen jeho výkres podélného řezu s
vtokovým a výtokovým objektem. Vaše stavební aktivity v těsném kontaktu s korytem vodního toku Říčka v km
stavby 2,186 (nový propustek) a 2,590 ISO 203 - Opěrná zeď budou specifikovány příčným řezem kolmým na
vodní tok. Nutno posoudit vhodnost řešení z hlediska stávajícího koryta vodního toku Říčka.
9. Při umístění stavby a zpracování projektové dokumentace stavby budou splněny podmínky Správy a údržby
silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská ulice 59, 500 04 Hradec Králové, uplatněné ve stanovisku ze dne
9.7.2015 pod zn.: SUSKHK/6450/15/PD-Dv:Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací stavby
,,11I/3109+11I/31010 Říčky v Orlických horách -I. etapa" . V místě změny vedeni trasy silnice v km cca 9,520
dojde k prodloužení lesní cesty od stávajícího sjezdu k nově posunuté silnici 111/3109 v km 0,917. Dojde tedy k
úpravě připojení, které je vyvolané změnou trasy. Rovněž souhlasíme s rozšířením stávajícího sjezdu v km
9,780. Žádáme o zváženi zmenšení rozsahu odvodňovacích rigolů. Dle našeho názoru by v některých úsecích byl
vhodnější příkop.
10. Stavba nezasáhne do pozemku p.č.1862/1 ve vlastnictví Mgr. Václava Monzera. Přístup na pozemek a
případný dočasný zábor tohoto pozemku bude projednán před vydáním stavebního povolení.
11. Před vydáním stavebního povolení bude na veškeré pozemky jiných vlastníků dotčených stavbou sepsána
smlouva o právu provést stavbu a po dokončení stavby budou na základě geometrického plánu pozemky
odkoupeny.
12. Do projektu pro stavební povolení bude zapracována požadavek vlastníků pozemku parkoviště u pozemku
p.č.425/1 a to zpevnění povrchu asfaltovým recyklátem a jeho oddělení pásem žulových kostek.
13. Při umístění stavby a zpracování projektové dokumentace stavby budou splněny podmínky CETIN a.s. ze dne
1.9.2015 pod č.j.: POS Li-490/15: Pro vlastni realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky
ochrany, které jsou součástí platného vyjádřeni o existenci SEK (730192114). Při obnažení kabelů nebo
optických trubek SEK bude přizván před záhozem pracovník společnosti CETIN a.s. ke kontrole..
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14. Při umístění stavby a zpracování projektové dokumentace stavby budou splněny podmínky ČEZ Distribuce ,a.s.
ze dne 7.7.2015 pod zn.:1076193564:K předložené projektové dokumentaci na stavbu ,,III/3109 + III/31010
Říčky v Orlických horách - I. etapa" nemáme námitek. Upozorňujeme pouze, že se ve Vašem zájmovém
prostoru nachází energetické zařízení v majetku společnosti CEZ Distribuce. a.s., které je podle zákona č
458/2000 Sb. chráněno ochranným pásmem. Požadujeme respektovat stávající zařízení distribuční soustavy,
včetně ochranného pásma. Požadujeme dodržet podmínky, které jsou uvedeny ve vyjádření "Souhlas s
umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení" - značka 1076193564, ze
dne 7.7.2015. Souhlasíme s projednáním v územním řízeni a s vydáním stavebního povoleni za dodrženi výše
uvedených podmínek.
15. Při umístění stavby a zpracování projektové dokumentace stavby budou splněny podmínky Obce Říčky v Orl. h.
ze dne 6.10.2015. Do projektu pro stavební povolení zapracovat vedení inženýrských sítí v majetku obce –
vodovodu a kanalizace.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní
řád"):
Královéhradecký kraj (IČO - 70889546), Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3

Odůvodnění
Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí obdržel dne 2.12.2015 žádost o
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.
Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí opatřením ze dne 7.12.2015
oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a vzhledem
k tomu, že mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil v
souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků
řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Dne 7.12.2015 pod č.j.MEUROK/1344/2015/Hock-2 byl podle § 5 odst. 3 zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, vydán platební výměr na správní poplatek ve lhůtě splatnosti do 22.12.2015.
K žádosti byly připojeny tyto doklady, rozhodnutí, vyjádření a závazná stanoviska:
- vyjádření společnosti podmínky CETIN a.s. ze dne 1.9.2015 pod č.j.: POS Li-490/15
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 7.7.2015 pod zn.:1076193564
- vyjádření Rokytnická voda, s.r.o. ze dne 8.7.2015 pod č.j.:892/PJ/2015/12.6.2015
- vyjádření Obce Říčky v Orlických horách, ze dne 1.7.2015 pod zn. 15/2015
- vyjádření Lesů ČR, s.p., Správa toků – Oblast Povodí Labe, Hradec Králové ze dne 22.6. 2015 pod č.j.:
LCR953/002760/2015
- vyjádření SÚS Kh kraje, a.s. Hradec Králové zn.: ze dne 9.7.2015 pod zn.: SUSKHK/6450/15/PD-Dv
- závazné stanovisko Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, odd.
silničního úřadu ze dne 23.11.2015 pod č.j.: OVŽP/32061/15-184/15/Br.
- závazné stanovisko Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, ze dne
3.7..2015 pod č.j.: OVŽP-17496/15-1267/2015/Zs.
- Souhlas z odnětí pozemku ze ZPF Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního
prostředí, ze dne 7.12.2015 pod č.j.: OVŽP-33196/15-3452/2015/Syn.
- závazné stanovisko Krajské ředitelství policie ze dne 30.6. 2015 pod č.j.:KRPH-236-144/ČJ-2015-050706
- závazné stanovisko Správy CHKO Orlické hory Rychnov nad Kněžnou, ze dne 14.7.2015 pod
č.j.:00961/OH/2015
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad
Kněžnou, č.j.: HSHK/RK-3369-2/OP-2015, ze dne 30.6.2015
- závazné stanovisko Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy,
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou ze dne 1.12.2015 pod č.j.: OŠKMT-32077/15-456/2015/Dvo
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, Hradec Králové č.j.: S-KHSHK
16243/2015/2/HOK.RK/Li, ze dne 29.6.2015
- připomínka Mgr. Václava Monzera, V.P.Čkalova 8/448, 160 00 Praha- Bubeneč ze dne 4.1.2016
- vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j.: 730192/14, ze dne 25.11.2014
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 25.11.2014 pod zn.:0100351387
- vyjádření Obce Říčky v Orlických horách, ze dne 25.11.2014 pod zn. 7/2014
- vyjádření Rokytnická voda, s.r.o. ze dne 1.12.2014 pod č.j.:0000119115/PJ//25.11.2014
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
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Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a
životního prostředí k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona v
daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům
pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné
věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím
přímo dotčeno a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených
předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím
přímo dotčena.
Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí v průběhu územního řízení o
umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního
zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.
Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí v průběhu územního řízení o
umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne nabytí právní moci.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné
rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací
rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době
platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti
uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke
kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
Seznam všech účastníků řízení:
Královéhradecký kraj, MUDr. Víta Benešová, Radek Blaha, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ
Distribuce, a. s., František Hortlík, Jana Hortlíková, Miroslav Hruška, Jitka Hrušková, MUDr. Petr Chaloupka,
MUDr. Karel Jakoubek, Ing. Vojtěch Kohoutek, Mgr. Helena Kohoutková, Jan Kolowrat-Krakowský, Lesy
České republiky, ST- oblast Povodí Labe, Správa toků, Nataša Marvanová, Obec Říčky v Orlických horách,
Zdeněk Roušar, Iveta Roušarová, Ski klub Ústí nad Orlicí, o. s., Správa silnic Královéhradeckého kraje, Luboš
Šenkýř, Zdeněk Ševčík, Monika Ševčíková, Tělocvičná jednota SOKOL Ústí nad Orlicí a Ing. Petr Vele.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním
dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové.
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:
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V elektronické podobě
zveřejněno od:…………………………..…….

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

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

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

Rozdělovník
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3,
prostřednictvím zástupce: SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská ulice 59, 500 04 Hradec Králové
Obec Říčky v Orlických horách, Říčky v Orlických horách 2, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Doručení veřejnou vyhláškou:
MUDr. Víta Benešová, Riegrova 1086/24, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Radek Blaha, Říčky v Orlických horách 18, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
František Hortlík, Dukelská 382, Hylváty, 562 01 Ústí nad Orlicí 1
Jana Hortlíková, Dukelská 382, Hylváty, 562 01 Ústí nad Orlicí 1
Miroslav Hruška, Západní 703, 351 37 Luby u Chebu
Jitka Hrušková, Západní 703, 351 37 Luby u Chebu
MUDr. Petr Chaloupka, Bryksova 763/46, Černý Most, 198 00 Praha 98
MUDr. Karel Jakoubek, Fáborského 963, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Ing. Vojtěch Kohoutek, U stadiónu 1204/8, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Mgr. Helena Kohoutková, U stadiónu 1204/8, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Jan Kolowrat-Krakowský, Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Lesy České republiky, ST- oblast Povodí Labe, Správa toků, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové 8
Nataša Marvanová, Mírová 1436, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zdeněk Roušar, Družstevní 1410, 539 01 Hlinsko v Čechách 1
Iveta Roušarová, Družstevní 1410, 539 01 Hlinsko v Čechách 1
Ski klub Ústí nad Orlicí, o. s., Letohradská 1359, 562 06 Ústí nad Orlicí 6
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
Luboš Šenkýř, Říčky v Orlických horách 88, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Zdeněk Ševčík, Mokrá 233, Mokrá-Horákov, 664 04 Mokrá
Monika Ševčíková, Mokrá 233, Mokrá-Horákov, 664 04 Mokrá
Tělocvičná jednota SOKOL Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 995, 562 01 Ústí nad Orlicí 1
Ing. Petr Vele, Točitá 1724/1, Krč, 140 00 Praha 4

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, OÚ, Říčky v Orlických horách , 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Regionální pracoviště východní Čechy, Správa chráněné
krajinné oblasti Orlické hory, Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Rychnov nad
Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Krajské ředitelství policie Východočeského kraje, Ulrichovo 810, 501 01 Hradec Králové
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Havlíčkova 136,
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou
Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky
17, odst. 1 písm. f) sazebníku ve výši 20000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem.

Přílohy: ověřená situace
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