MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Odbor výstavby a životního prostředí
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz
Č.j.:OVŽP/13816/18-2331/18/Maz
Oddělení silniční úřad a úřad územního plánování
Vyřizuje: Mazúch Jiří, Ing.
Telefon: 494509655
E-mail:jiri.mazuch@rychnov-city.cz
Spisový znak: 280.1

v Rychnově nad Kněžnou
dne 25.5.2018

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY
PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
(Veřejnou vyhláškou)
Stavebník, Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové, zastoupený
Údržbou silnic Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59 Hradec Králové, IČO 27502988,
podal dne 16.3.2018 u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o povolení změny stavby před
jejím dokončením na stavbu:

„III/3109 + III/31010 Říčky v Orlických horách – I. etapa“
Údaje o místu stavebního záměru:
Trvalé – 2026/6, 2026/1, 135, 134/2, 2011/1, 1898, 1886, 1869, 1221/5, 1221/7, 412/1, 263, 424/1,
424/2, 418/3, 1221/6 v katastrálním území Říčky v Orlických horách.
Dočasné - 540, 509, 594/1, 504/2 v katastrálním území Horní Rokytnice
- 2397, 2355/2, 2398/4, 38/1, 22/10, 22/1, 2305/1, 152/1, 2030/1, 2388/2, 2392/4, 2390/1,
37/1, 2015, 2006, 135, 134/2, 2011/1, 2015, 1898, 1886, 1866/1, 1862/1, 412/1, 263, 424/1,
418/3, 1221/6 v katastrálním území Říčky v Orlických horách
Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí, jako
stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písmo d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") vydal pod č.j.:
MEUROK/1344/I/1/365/2015/Hock-7 ze dne 25. l. 2016, územní rozhodnutí o umístění stavby:
III/3109 + 31010 Říčky v Orlických horách 1. etapa na pozemcích pozemkové parcely číslo l34/2
(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. Toto rozhodnutí nabylo
právní moci dne 26.2.2016.

Popis změny stavby:
Ve staničení km 2,785 21 (z dokumentace pro stavební provolení a pro provedení stavby
III/3109 + III/31010 Říčky v Orlických horách - 1. etapa) bude místo plánovaného železo
betonového čela na vtoku příčného propustku provedena rekonstrukce celého propustku. Na
vtoku nového propustku bude provedena horská vpusť ze železobetonu.
Důvody navrhovaných změn:
Obec Říčky v Orlických horách díky rekonstrukci vozovky III/3109 + III/31010 Říčky v
Orlických horách I. etapa, přistoupila k opravám a obnově kanalizační stoky v úseku
komunikace III/3109+III/31010. V km 2,785 21 stavebního staničení se kanalizace dostává do
kolize s příčným propustem, který má být zrekonstruován v podobě jeho pročištění a zřízení
nového železo betonového čela na vtoku propustku. Obec tento propust musí z důvodů
hloubkového uložení kanalizace snížit. Tímto vznikne nutnost provést rekonstrukci celého
propustu a nahradit na vtoku propustu železobetonové čelo za horskou vpusť.
Předpokládaný termín dokončení stavby: 10/2018
Zpracovatelé projektové dokumentace a způsob provedení stavby (dodavatelsky, svépomocí)
Zpracovatel PD: Kulhavý s.r.o., Vraclav 192, 56542
Způsob provedení stavby: dodavatelsky
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. § 118 stavebního zákona zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím
dokončením 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 změny, 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.
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.

Ing. Jiří Mazúch
referent odboru výstavby a životního prostředí
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

Toto oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením stavby
„III/3109 + III/31010 Říčky v Orlických horách – I. etapa“ včetně grafické přílohy musí
být vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Říčky v Orlických horách a na úřední desce
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou po dobu 15-dnů.

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

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

Razítko a podpis oprávněné osoby

Doručí se:

§ 109 písm. a) stavebního zákona:
Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59 Hradec Králové
§ 109 písm. b) stavebního zákona:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové, zastoupený Správou
silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59 Hradec Králové
Digitálně podepsal Ing. Jiří Mazúch
Datum: 25.04.2018 09:50:09 +02:00

§ 109 písm. d) stavebního zákona:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00
Rokytnická voda, s.r.o., č.p. 357, Rokytnice v Orlických horách
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín ¨
Lesy ČR s.p. Správa toku – oblast Povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Lesy ČR, s.p., lesní správa, Na Sádkách 1177, Rychnov nad Kněžnou
veřejnou vyhláškou účastníkům řízení dle:
§ 109 písm.c, d) stavebního zákona:
OÚ Říčky v Orlických horách – úřední deska
MěÚ Rychnov nad Kněžnou – úřední deska
- podle § 109 písm. e) a § 110 odst. 7 stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo
stavby na něm – identifikován parc. číslem pozemku)
k.ú. Říčky – 2026/6, 2026/2, 2026/1, 42/2, 2308/1, 2308/3, 38/1, 14/2, 37/6, 2305/3, 22/10,
37/4, 2309/8, 37/1, 22/1, 51, 2305/1, 147/3, 152/1, 148, 152/2, 139/1, 138, 129/1, 135, 134/2,
201/1, 119/5, 119/2, 2015, 2370, 2014/2, 2023/2, 2016/1, 2006, 1903/1, 1901, 1894/5, 1898,
1894/6, 1890/5, 1894/2, 1890/1, 1890/2, 1882, 1886, 1884, 1878, 1875/1, 1869, 1866/1,
2388/2, 1864/1, 1861, 1862/1, 412/2, 412/1, 412/3, st. 263, st. 274, 425/4, 425/2, 425/8,
425/9, 425/10, 425/11, 425/1, 425/3, 2428, 424/1, 424/2, st. 251, 2392/5, 1170/3, 1176, st.
102, st. 101/1, 418/3, 2364, 1179/2, st. 243, 2353/4, st. 104, 1184, st. 105, 1179/1, 1180,
1183/1, 1183/2, 1181/1, 1191/3, 1191/1, st. 152, 2390/1, 1206, 1200, 1199, st. 154, 1205/3,
1205/2, 1205/1, 1205/4, 1208/2, 1213/2, 1213/4, 1208/2, st. 157, 1212, 1213/4, 1213/5, 1224,
1213/3, 1212/7, 1221/6, 1213/1, 1221/1, 1221/4, 1221/3, 1282/2, 1284/1, st. 272, 2390/1,
2357/4, 1285/1, 1465/4, 1456, 1455, 1457, st. 162/1, 1459/13, 1459/1, 1459/4
Dotčené orgány:

MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP, oddělení ŽP, Rychnov nad Kněžnou
MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor ŠKMT, Rychnov nad Kněžnou
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správa CHKO Orlické hory, Dobrovského 332,
51601 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
Na vědomí:

Obec Říčky v Orlických horách, Říčky v Orlických horách č.p. 2, 517 61 Rokytnice v O.h.

