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HC Královské Vinohrady a. s. (IČO - 27205789), Korunní 1779/115, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
Obec Říčky v Orlických horách (IČO 00579149), Říčky v O.h. 2, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

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: Splašková
kanalizace k objektu č. p. 151 Říčky v O. h. na pozemcích parcelní číslo PK 969, PK 970, PK 971, PK 978, PK 1011/1,
PK 1031, 919 (lesní pozemek), 939/8 (trvalý travní porost), 939/3 (trvalý travní porost), 942/1 (lesní pozemek), 952
(trvalý travní porost), 977 (trvalý travní porost), 1006/1 (trvalý travní porost), 1007 (ostatní plocha), 1018 (ostatní
plocha), 1171/5 (trvalý travní porost), 1171/4 (trvalý travní porost), 2348/1 (ostatní plocha), 2360 (ostatní plocha) a 2361
(ostatní plocha) v katastrálním území Říčky v Orlických horách, kterou podaly subjekty: HC Královské Vinohrady a. s.
(IČO - 27205789), Korunní 1779/115, 130 00 Praha 3 - Vinohrady a Obec Říčky v Orlických horách (IČO 00579149),
Říčky v O.h. 2, 517 61 Rokytnice v Orlických horách 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 se vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: Splašková kanalizace k objektu č. p. 151 Říčky v O. h. na pozemcích parcelní číslo PK 969 (parcela
zjednodušené evidence), PK 970 (parcela zjednodušené evidence), PK 971(parcela zjednodušené evidence), PK 978
(parcela zjednodušené evidence), PK 1011/1 (parcela zjednodušené evidence), PK 1031 (parcela zjednodušené evidence),
919 (lesní pozemek), 939/8 (trvalý travní porost), 939/3 (trvalý travní porost), 942/1 (lesní pozemek), 952 (trvalý travní
porost), 977 (trvalý travní porost), 1006/1 (trvalý travní porost), 1007 (ostatní plocha), 1018 (ostatní plocha), 1171/5
(trvalý travní porost), 1171/4 (trvalý travní porost), 2348/1 (ostatní plocha), 2360 (ostatní plocha) a 2361 (ostatní plocha)
v katastrálním území Říčky v Orlických horách.
Stavba bude obsahovat:
- splaškovou kanalizaci DN 300 (alt. 250) mm v celkové délce 845 m
- 34 ks betonových revizních šachet osazených na trase kanalizace
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba se umisťuje na pozemcích parcel zjednodušené evidence parcelní číslo PK 969, PK 970, PK 971, PK 978,
PK 1011/1, PK 1031 a na pozemcích parcel katastru nemovitostí parcelní číslo 919 (lesní pozemek), 939/8 (trvalý
travní porost), 939/3 (trvalý travní porost), 942/1 (lesní pozemek), 952 (trvalý travní porost), 977 (trvalý travní
porost), 1006/1 (trvalý travní porost), 1007 (ostatní plocha), 1018 (ostatní plocha), 1171/5 (trvalý travní porost),
1171/4 (trvalý travní porost), 2348/1 (ostatní plocha), 2360 (ostatní plocha) a 2361 (ostatní plocha) v katastrálním
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území Říčky v Orlických horách. Napojení nové trasy splaškové kanalizace na stávající obecní kanalizaci bude
provedeno na pozemku parc. č. 1171/4 k. ú. Říčky v Orlických horách do kanalizační šachty Š 01. Potrubí
kanalizace bude dále uloženo do p. p. č. 1171/5 a 1006/1 a dále bude pokračovat po p. p. č. 1018 a 1007 na
pozemky evidované ve zjednodušené evidenci č. 1011/1 a 978, dále bude potrubí uloženo do pozemků parc. č.
977, 2361 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci par. č. 971, 969, 970 a 103, dále přes pozemky parc. č.
2360, 942/1, 2348/1, 952,919 a 939/8 povede potrubí na pozemek parc. č. 939/3, kde bude ukončeno v nově
vybudované šachtě, umístěné na stávající kanalizaci z objektu č. p. 151 Říčky v O.h.. Všechny výše uvedené
pozemky se nachází v katastrálním území Říčky v Orlických horách.
Pokud povede trasa splaškové kanalizace pod cestou či lesní linkou, bude výkop zhutněn tak, aby nedocházelo
k jeho propadání a následně přesypán štěrkem o frakci 16/32 mm a zhutněn. Kanalizační šachty v těchto místech
budou uloženy s terénem.
Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 z. č. 20/1987 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 osoba 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
oprávněná organizace uzavře 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, archeologické
pracoviště, Jiráskova č. p. 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou) zahájení zemních a stavebních prací.
Dojde – li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů oznámí toto stavebník (investor)
ve smyslu § 23 odst. 2 cit. zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně nebo
prostřednictvím obecního úřadu
Kanalizační potrubí bude uloženo ve střední hloubce uložení, v hloubce 1,6 m (viz vyjádření MěúU Rychnov nad
Kněžnou, OŠKMT, č. j.: 33702/14-151/2014/Dvo, ze dne 3/12/2014)
Výkop bude řádně zhutněn a terén bude následně řádně urovnán. Budou provedena opatření k zamezení vzniku
eroze, především na svazích. Terén a pozemky narušené a dotčené stavební činností budou uvedeny po ukončení
výstavby do původního stavu. Původní reliéf pozemku bude zachován. Při provádění výkopů nebudou
poškozovány dřeviny rostoucí v trase stavby a také jejich kořeny silnější 5 cm. Výkopy budou otevřené
maximálně 7 dnů a před jejich zahrnováním budou zkontrolovány a z něho vyjmuty případní napadaní
živočichové. Přebytečná vytěžená zemina a stavební odpad budou odvezeny a zlikvidovány v souladu s platnými
právními předpisy (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a navazující právní
předpisy) . -viz ZS AOPK ČR SCHKO Orlické hory, Rychnov nad Kněžnou, č. j.: 01027/OH/1, ze dne 7. 7. 2014.
Včas seznámit vlastníky a uživatele dotčených pozemků s termínem zahájení prací. Práce provádět pokud možno
mimo vegetační období. Při provádění výkopových prací bude sejmuta ornice (vrchní vrstva půdy do hloubky cca
15 cm), která bude zpětně použita na zakrytí výkopu a bude dbáno na to, aby ornice tvořila zpět svrchní vrstvu
pozemků. V případě porušení melioračního zařízení je nutno zajistit jeho plnou funkčnost. Okolní pozemky uvést
do původního stavu a předat zpět vlastníku (nájemci) na základě písemného protokolu. Odpad z vlastní stavby
nesmí být ukládán na okolní terén. V průběhu stavby musí být zajištěn přístup k okolním zemědělským
pozemkům, aby mohlo docházet k řádnému obhospodařování ZPF. Případné škody na pozemcích a porostech
řešit dle platných právních předpisů (viz ZS MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP, č.j.:
OVŽP-25726/14-1872/2014/Syn, 26/8/2014).
Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny podzemní sítě, aby nedošlo k jejich porušení. Bude dbáno
na dodržení podmínek a upozornění ve vyjádřeních vlastníků a správců veřejné dopravní a technické
infrastruktury, dle kterých by mohlo dojít ke střetu s podzemním a nadzemním vedením v jejich majetku či
správě. Jedná se zejména o:
Společnost ČEZ Distribuce, a. s. (zn.: 0100501792, 8/12/2015 )
Společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. (č.j.: 753420/15, 8/12/2015)
Obec Říčky v Orlických horách
Veškeré změny trasy oproti přeložené dokumentaci je nutno předem projednat s příslušným stavebním úřadem a
se zástupcem Správy CHKO Orlické hory.
V případě, že před zahájením stavby nebo v průběhu zemních prací skončí platnost některých vyjádření, souhlasů
nebo stanovisek doložených k žádosti je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen před zahájením stavby
zajistit platná stanoviska.
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9. Zohlednit a dodržet podmínky týkající se provádění a dokončení stavby, tedy stavebního povolení. Jedná se
podmínky plynoucí z těchto vyjádření a závazných stanovisek:
Lesy České publiky, s. p. , č. j.: LČR165/001157/2014, 11/8/2014
10. K povolení stavby tohoto vodního díla je příslušný vodoprávní úřad – Městský úřad Rychnov nad Kněžnou,
OVŽP. Žádost o povolení stavby a vypouštění odpadních vod musí obsahovat projektovou dokumentaci ve třech
vyhotoveních a potřebné doklady a údaje, které jsou předepsány vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti
a rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění
pozdějších předpisů.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní
řád"):
HC Královské Vinohrady a. s. (IČO - 27205789), Korunní 1779/115, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
Obec Říčky v Orlických horách (IČO 00579149), Říčky v O.h. 2, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Odůvodnění
Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí obdržel dne 8. 2. 2016 žádost o
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.
Dokumentaci, stupeň DUR zpracoval Ing. Zdeněk Laube ( ČKAIT 0600203), Projekční a inženýrská kancelář, A.
Provazníka 526, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Dokumentace obsahuje části dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí je přizpůsoben druhu a významu stavby nebo zařízení (dále jen
"stavba") a podmínkám v území.
Záměr řeší vybudování splaškové kanalizace pro odvod splaškových vod z objektu č. p. 151 Říčky v Orlických
horách do stávající kanalizace pro veřejnou potřebu Obce Říčky v Orlických horách, která ústí do centrální ČOV.
Stávající objekt č. p. 151 Říčky v Orlických horách je umístěný ve svažitém k severovýchodu ukloněném pozemku.
Splaškové vody z objektu jsou v současné době sváděné do stávající žumpy. Vzhledem k tomu, že pozemek je v zimě pro
nákladní vozidla těžko přístupný, rozhodl se vlastník objektu pro změnu likvidace splaškových vod a dosavadní již
nevyhovující způsob likvidace hodlá uvést do vyhovujícího stavu, kterým je vybudování nové splaškové kanalizace DN
300 (alter. 250) mm s napojením na stávající obecní kanalizace s vyústěním do centrální obecní ČOV. Obec Říčky
v Orlických horách má zájem o navýšení přítoku splaškových vod do obecní ČOV a se záměrem vyslovila souhlas.
Písemný souhlas se záměrem byl rovněž udělen od všech vlastníků dotčených pozemků, se kterými uzavřel žadatel (HC
Královské Vinohrady,a.s., IČO 27205789, Korunní 115/1779, 130 00 Praha 3 – Vinohrady) smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Napojení nové trasy splaškové kanalizace na stávající obecní kanalizaci bude
provedeno na pozemku parc. č. 1171/4 k. ú. Říčky v Orlických horách do stávající kanalizační šachty Š 01. Nově
budovaná kanalizace bude ukončena v nové šachtě Š 34 umístěné na pozemku parc. č. 939/3 k.ú. Říčky v Orlických
horách na stávající kanalizaci z objektu č. p. 151 Říčky v Orlických horách. Trasa a profil kanalizace jsou řešeny tak, aby
bylo do budoucna možné napojení dalších okolních objektů.
Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí opatřením ze dne 8. 2. 2016
oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby. Vzhledem
k rozsahu a druhu stavby vede stavební úřad územní řízení jako řízení s velkým počtem účastníků. Veškeré úkony v řízení
proto stavební úřad doručuje účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a dotčeným orgánům jednotlivě, ostatním účastníkům řízení se doručuje
veřejnou vyhláškou. Dokument o zahájení územního řízení o umístění stavby byl vyvěšen na úřadní desce Městského
úřadu Rokytnice v Orlických horách a zveřejněn v elektronické podobě od 11. 2. 2016 do 29. 2. 2016 a na úřední desce
Obecního úřadu Říčky v Orlických horách a zveřejněn v elektronické podobě od 8. 2. 2016 do 25. 2. 2016.
Protože žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a stavebnímu úřadu jsou dobře známy
poměry v území, bylo v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona upuštěno od ústního jednání. Pro uplatnění
námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů byla stanovena lhůta do 15 kalendářních dnů ode dne
doručení tohoto oznámení. Dále byla správním orgánem účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů od výše stanovené lhůty pro námitky účastníků řízení.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
Námitky účastníků proti návrhu výroku rozhodnutí bylo možné podat písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení návrhu
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výroku na úřední desce, přičemž prvním dnem lhůty byl den následující po dni zveřejnění návrhu.
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení. Nikdo z účastníků řízení nevyužil možnosti vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí.
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. Bylo zjištěno, že záměr
je v souladu:
a) s vydanou územně plánovací dokumentaci
– jedná se o podzemní stavbu, nová splašková kanalizace pro napojení stávajícího objektu č. p. 151 Říčky v O. h. do
stávající kanalizace pro veřejnou potřebu Obce Říčky v Orlických horách, která ústí do centrální ČOV,trasa a profil
kanalizace je řešen tak, aby bylo možné napojení dalších okolních objektů rozšíření stávajícího veřejného řadu k napojení
stávajících objektů
b) s cíly a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu území, s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území:
-záměr zajistí napojení stávajícího objekuu (do budoucna lze předpokládat připojení dalších objektů) na stávající
kanalizaci pro veřejnou potřebu Obce Říčky v Orlických horách, která ústí do centrální ČOV
-pozemky dotčené stavbou se nachází ve III. zóně ochrany CHKO Orlické hory mimo zastavěnou část obce Říčky v O. h.,
a to převážně na lesních pozemcích
-trasa prochází ledním porostem, většinou ve stávajících cestách kolem 4 osamocených venkovských objektů
-podmínky stanovené v tomto rozhodnutí směřují především k úpravě okolí stavby z důvodu lepšího začlenění stavby do
daného prostředí, zachování prostupnosti krajiny, zamezení šíření invazních druhů rostlin, ke správní likvidaci stavebního
odpadu, k ochraně dřevin a k ochraně živočichů
-ukládání materiálů a odpadů do přírodního prostředí zakazuje zákon o ochraně přírody a krajiny (§ 26, odst. 1 písm. a)
u .č. 114/1992 Sb., v platném znění), vytěženou zeminu lze k terénním úpravám využívat pouze na základě samostatného
rozhodnutí a stavební odpad nelze (dle z. č. 185/2001 Sb. a vyhl. č. 294/2005 Sb., v platném znění) ukládat mimo
skládky, proto je stavebník (zhotovitel)povinen uložit odpady na místa k tomu určená
-vzhledem k tomu, že se pozemek nachází na území CHKO Orlické hory není žádoucí navážení zeminy do potočních niv a
při nekontrolovaném ukládání přebytečné zeminy hrozí změna vodního režimu nebo zavážení cenných botanických a
zoologických lokalit
-v podmínkách tohoto rozhodnutí je při provádění stavby kladen důraz na ochranu stromů rostoucích mimo les (§7 odst. 1
z. č. 114/1992 Sb., v platném znění, které jsou zákonem chráněny před poškozováním a ničením, uvedený průměr kořenů 5
cm a více by měl zajistit, aby tyto kořeny nebyly poškozeny a strom měl tak do budoucna zajištěn přísun živin rovnoměrně,
proto se doporučuje provádět výkopy mimo půdorys korun těchto stromů
-další podmínkou tohoto rozhodnutí je stanoveno, aby byly otevřené výkopy před zahrnutím prohlédnuty, což je nutné
k zajištění ochrany živočichů (§ 5 odst. 1 a 3 z. č. 114/1992 Sb.,v platném znění), všechny druhy rostlin a živočichů jsou
chráněny před zničením a poškozováním
-podmínkami tohoto rozhodnutí je také požadavek, aby stavba nové splaškové kanalizace byla provedena podle
předložené dokumentace, aby nedošlo k případnému poškození území se zvýšeným zájmem ochrany přírody, které by
mohlo vzniknout v případě změny trasy nebo místa stavby
-stavba se nachází na území s archeologickými nálezy, dodržení postupů v takovýchto územích bylo také ošetřeno
podmínkami tohoto rozhodnutí
c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání
území
d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, doloženo stanovisky, vyjádřeními a souhlasy vlastníků
veřejné dopravní a technické infrastruktur,jejichž podmínky, týkající se umístění projektové přípravy stavby, byly
zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, ostatní podmínky týkající se provádění stavby budou zahrnuty do podmínek
stavebního povolení vydaného příslušným vodoprávním úřadem
Stránka 4 z 6

-sdělení společnosti ČEZ Distribuce,a.s., zn. 0100501792 ze dne 8/12/2015
-sdělení ČEZ ICT Services,a.s., pod zn. 0200389277, ze dne 8/12/2015
-vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura,a.s., č.j.: 753420/15,ze dne 8/12/2015
-vyjádření Obce Říčky v Orlických horách, zn. St/2/2014 ze dne 4/8/2014 a zn. 14/2015 ze dne 1/7/2015
Upozornění:
Stavbou dojde ke střetu s nadzemní sítí VN. Všeobecné podmínky o provádění činností v ochranných pásmech, nadzemních vedení a
situace s vyznačením trasy sítí jsou přílohou vyjádření zn. 0100501792 ze dne 8/12/2015.
V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací nebo její ochranné pásmo. Všeobecné podmínky ochrany SEK a situační
výkres jsou přílohou vyjádření č.j.: 753420/15 ze dne 8/12/2015.

e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů:
jejichž podmínky, týkající se umístění projektové přípravy stavby, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, ostatní
podmínky týkající se provádění stavby budou zahrnuty do podmínek stavebního povolení vydaného příslušným
vodoprávním úřadem
ZS MěÚ Rychnov nad Kněžnou, pod č. j.: OŠKMT-33702/14-151/2014/Dvo ze dne 3/12/2014
ZS MěÚ Rychnov nad Kněžnou, č.j.: OVŽP-11713/15-1267/2015 ze dne 12/5/2015 a souhlas č.j.:
OVŽP-25726/14-1872/2014/Syn ze dne 26/8/2014
ZS AOPK ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Orlické hory a Krajské středisko Hradec Králové, pod č.j.: 01027/OH/15
ze dne 9/7/2014 a dodatek k ZS č.j.:00582/OH/15ze dne16/4/2015
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) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době
platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
c) 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 známých účastníků řízení:
HC Královské Vinohrady a. s., , Obec Říčky v Orlických horách, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,
Lesy České republiky s.p ., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Matěj Ehl, Pavel Houška,
Eva Linhartová, Mgr. Jan Rejzl a Mgr. Martina Rejzlová.

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
Odvoláním, dle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu, lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 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. Odvolání se podává s potřebným počtem
stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
„otisk úředního razítka“
Eva Levá v. r.
referent odboru výstavby a životního prostředí
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Rozdělovník
Účastníci řízení
-žadatel (účastník dle § 27 odst. 1 správního řádu)
HC Královské Vinohrady a. s., Korunní 1779/115, 130 00 Praha 3 - Vinohrady, prostřednictvím zástupce: Ing. Zdeněk
Laube, Anatola Provazníka 526, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
a
Obec Říčky v Orlických horách, Říčky v Orlických horách 2, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Doručení veřejnou vyhláškou:
- vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo
má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (jmenovitě):
Eva Linhartová, Pospíšilova 1528/2, Žižkov, 130 00 Praha 3
Mgr. Martina Rejzlová, Merklovice 75, 517 54 Vamberk
Mgr. Jan Rejzl, Merklovice 75, 517 54 Vamberk
Matěj Ehl, Donovalská 1661/36, Chodov, 149 00 Praha 4
Pavel Houška, č. p. 53, 378 42 Kamenný Malíkov
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha 4
-dále se veřejnou vyhláškou doručuje osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (neuvedeno jmenovitě)
a osobám, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis:
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
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 2, 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
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, položka
17, odst. 1 písm. h) sazebníku, byl zaplacen 16. 1. 2015 v rámci 1. územního řízení v této věci, které bylo usnesením
zastaveno.

Přílohy
-ověřená grafická příloha ( pro stavebníka, po nabytí právní moci)
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