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Veřejná vyhláška
Sdělení o možnosti vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru územního plánování
a stavebního řádu (dále jen „odvolací orgán“), který je příslušným odvolacím orgánem podle
§ 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), v souvislosti s § 178 odst. 2 správního řádu bylo prostřednictvím Městského
úřadu Rokytnice v Orlických horách, odboru výstavby a životního prostředí (dále jen „stavební
úřad“) předáno odvolání Evy Linhartové, nar. 01.04.1945, bytem Pospíšilova 1528/2,
130 00 Praha 3 ze dne 21.06.2016, spolu se spisem věci se týkající.
Zmíněné odvolání směřuje proti územnímu rozhodnutí č.j.: MEUROK/366/I/1/373/2012/Hock85 stavebního úřadu ze dne 17.05.2016, kterým stavební úřad podle § 79 a § 92 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), povolil umístění stavby „Stavba občanského
vybavení a ubytování“ na pozemcích
st.p.č. 248, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří,
st.p.č. 251, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří,
p.p.č. 1171/1, druh pozemku – ostatní plocha,
p.p.č. 2392/5, druh pozemku – ostatní plocha
p.p.č. 2397/1, druh pozemku – ostatní plocha,
vše v katastrálním území Říčky v Orlických horách, obec Říčky v Orlických horách.
Odvolací orgán tímto oznamuje, že ve věci rozhodnutí o odvolání Evy Linhartové ze dne
21.06.2016 proti rozhodnutí č.j.: MEUROK/366/I/1/373/2012/Hock-85 stavebního úřadu ze
dne 17.05.2016 je spis k nahlédnutí u odvolacího orgánu ve dnech pondělí a středa od 8:00
do 16:00 hodin a v pátek od 8:00 do 13:00 hodin v kanceláři 4b-N2-418, a to do 7 dnů
od doručení tohoto opatření.
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doručeno na doručenku):
- Ondřej Bryscejn, Pěčín 187, Rokytnice v Orlických horách, doručeno prostřednictvím:
ATP Atelier s.r.o., Milady Horákové 383/79, 170 00 Praha 7, ID DS: 2kdn37f
- Ing. Michaela Bryscejnová, Nepomucká 445/4, Praha 5, doručeno prostřednictvím:
ATP Atelier s.r.o., Milady Horákové 383/79, 170 00 Praha 7, ID DS: 2kdn37f
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

KUKHK–25798/UP/2016/Sv

-

obec Říčky v Orlických horách, Říčky v Orlických horách 2, 517 61 Rokytnice
v Orlických horách, ID DS: g59aqcu

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doručeno veřejnou
vyhláškou):
- Eva Linhartová, Pospíšilova 1528/2, Praha 3 – Žižkov
- Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové 8
- Lesy České republiky s.p., Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106,
Hradec Králové 8
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, Hradec Králové 4
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
z p. Ing. Jana Svobodová
referent oddělení stavebního řádu
Toto sdělení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a zveřejněno též
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
K vyvěšení na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup a následnému
potvrzení a vrácení:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje + e-mail
- Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, náměstí Jindřicha Šimka 3,
517 61 Rokytnice v Orlických horách, ID DS: 2pnbr62 + e-mail
- Obecni úřad Říčky v Orlických horách, Říčky v Orlických horách 2, 517 61 Rokytnice
v Orlických horách, ID DS: g59aqcu + e-mail
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