Městský úřad Rokytnice v Orlických horách,
odbor výstavby a životního prostředí
náměstí Jindřicha Šimka 3, Rokytnice v Orlických horách
Č.j: MEUROK/366/2012/Hock-93

Hock Milan Ing.
15.2.2018 9:26:38

Rokytnice v Orlických horách, dne: 15.2.2018

Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5

Počet listů dokumentu: 2

Počet příloh: 0

Počet listů příloh:

Vyřizuje: Milan Hock, Ing.
E-mail: milan.hock@mu.rokytnice.cz
Telefon: 494 379 035

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VÝZVA
K DOPLNĚNÍ PODKLADŮ
Dne 11.4.2012 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 územního rozhodnutí
o umístění stavby: Stavba občanského vybavení a ubytování na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 248
(zastavěná plocha a nádvoří), 251 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 1171/1 (ostatní plocha),
2392/5 (ostatní plocha) a 2397/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Říčky v Orlických horách. Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení o umístění stavby.
Vzhledem k tomu, že předložené podání spolu s přílohami neposkytuje dostatečný podklad pro jeho řádné
posouzení, Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad
příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), Vás v y z ý v á , abyste nejpozději do 30.4.2018 předložené podání
doplnil(li) o:
1) Plné moci k zastupování žadatelů
2) Dořešit nutnost umístění objektů SO 02 „příprava území a zpevněné plochy“ a SO 09 „konečné terénní a sadové
úpravy“
3) Nová stanoviska vlastníků veřejné technické infrastruktury
4) Dořešit otázku koordinace napojení na elektřinu tj. stavbu zemního vedení VN, TS a zemního kabelového
připojení k objektu SO 01 (plánovací smlouva)
5) Nové rozhodnutí ke zřízení připojení na komunikaci III/3109
6) Dořešit umístění 5 parkovacích míst původně umístěných na části komunikace III/3109
7) Rozhodnutí o osazení dvou parabolických konvexních dopravních zrcadel
Pokud nebudou nedostatky podání ve stanovené lhůtě odstraněny, územní řízení o umístění stavby bude v souladu
s ustanovením § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno.

USNESENÍ
Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný
dle § 13 odst. 1 písm. f) 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: Stavba občanského
vybavení a ubytování na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 248 (zastavěná plocha a nádvoří), 251 (zastavěná
plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 1171/1 (ostatní plocha), 2392/5 (ostatní plocha) a 2397/1 (ostatní
plocha) v katastrálním 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:
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Územní řízení o umístění stavby se v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")

přerušuje
do doby úplného odstranění nedostatků podání, nejpozději však do 30.4.2018.
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
Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný
dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon") Vás vyrozumívá, že dnem podání bylo zahájeno správní řízení. Územní rozhodnutí o umístění
stavby,
které
vydal
zdejší
odbor
výstavby
a
životního
prostředí
dne
17.5.
2016
pod
č.j.:MEUROK/366/I/1/373/2012/Hock-85 odvolací úřad v rámci odvolacího řízení zrušil a věc vrátil zpět k novému
projednání s požadavky na doplnění podání o chybějící náležitosti. Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor
výstavby a životního prostředí určil žadateli lhůtu k doplnění podle §39 odst.1 správního řádu, podle kterého správní
orgán určí přiměřenou lhůtu k provedení úkonu, pokud ji nestanoví zákon a je-li toho zapotřebí. Při stanovení této lhůty
posuzoval stavební úřad rozsah požadovaných podkladů a stanovená lhůta je srovnatelná s jinými typově shodnými
případy. Tato lhůta je reálně splnitelná a přiměřeně dlouhá, ne však natolik, aby docházelo k prodlužování řízení nebo ke
škodě účastníků řízení. Určením lhůty není ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků. Proto rozhodl způsobem,
uvedeným ve výroku.
Seznam všech účastníků řízení:
Ondřej Bryscejn, Ing. Michaela Bryscejnová, ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ, Lesy České republiky, s.p., Lesy České
republiky, ST- oblast Povodí Labe, Správa toků, Eva Linhartová, obec Říčky v Orlických horách a Správa silnic
Královéhradeckého kraje.

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
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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:

Rozdělovník

Účastníci řízení - (doručení jednotlivě):
Ondřej Bryscejn, Pěčín 187, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Ing. Michaela Bryscejnová, Nepomucká 445/4, Košíře, 150 00 Praha 5
obec Říčky v Orlických horách, Říčky v Orlických horách 2, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Účastníci řízení - (doručení veřejnou vyhláškou jmenovitě):
ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Lesy České republiky, ST- oblast Povodí Labe, Správa toků, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové 8
Eva Linhartová, Pospíšilova 1528/2, Žižkov, 130 00 Praha 3
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 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, 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 Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, Zborovská
1360, 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
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