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MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

Odbor výstavby a životního prostředí 
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz 

Č.j.: OVŽP-3791/2016-Lk Rychnov nad Kněžnou, dne 9. února 2016  
S.z.: OVŽP-953/2016-Lk 
Oddělení: stavební úřad 
Vyřizuje: Zdeněk Lukášek 
e-mail: Zdenek.Lukasek@rychnov-city.cz 

 

 

O Z N Á M E N Í  

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
 

Dne 28.1.2016 podala Obec Zdobnice, IČ 00275557, Zdobnice č.p.1, Zdobnice, zast. 
Projekce CZ s.r.o., IČ 27558860, Tovární č.p.290, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 žádost o vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby: Zdobnicko Bystřické stezky na pozemcích pozemková 
parcela číslo 608/10, 620/2, 620/3, 620/4, (dle PK) p.č. 621, 630, pozemková parcela číslo 885, 
919/1, 920/1 v katastrálním území Malá Zdobnice, stavební parcela číslo 139, pozemková parcela 
číslo 1070/1, 1088, 1089, (dle PK) p.č. 1093, pozemková parcela číslo 1093/1, 1095/1, 1096, (dle 
PK) p.č. 1104, 1105, 1106, 1241, 1242, 1244, pozemková parcela číslo 2165, 2166/3, 2214 v 
katastrálním území Velká Zdobnice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.  
Stavba je složená z několika samostatných objektů tvořících jeden celek nazvaný jako Zdobnicko 
Bystřické stezky. Tento komplex se sestává z následujících objektů: 

SO01   Visutá lávka 
SO02  Plocha pro dětské aktivity 
SO03  Louka pěti smyslů 
SO04  Vodní svět 
SO05  Zdobnický dvoreček 
SO06  Stanová louka a tábořiště 
SO07  Pěšina a parkové vybavení 
SO08  Dřevěné lávky a mostky 
SO09  Singltrek 
SO10  Informační centrum a sociální zázemí 
SO11  Sauna s ochlazením 
SO12 Zpevněné a manipulační plochy  
SO13 Česko Polsko Německé kulturní centrum 
SO14 Vodní plochy 

 



 

Č.j.: OVŽP-3791/2016-Lk 2 

 Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební 
úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 
odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům 
řízení a současně nařizuje k projednání návrhu ústní jednání na den 

11. března 2016 (pátek) v 9:00 hodin 
se schůzkou pozvaných na Obecním úřadu ve Zdobnici. 

 
Účastníky územního řízení v souladu s ustanovením § 85 odst.2 písm. b stavebního zákona, jsou 
vlastníci následujících parcel a staveb na nich: parcelní číslo st.p.č.48; 46/1; 620/5; 920/3; 620/1; 
920/5; 665; 666; 668/1; 626; 670/2; 623; 605/1; 639 v katastrálním území Malá Zdobnice a 1241/1; 
1087/3; 1093/2; 2166/3; 1087/4; 1238/1 v katastrálním území Velká Zdobnice. 
 

K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při projednávání 
územního plánu obce, se v souladu s ustanovením § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah, stanovený v § 89 
odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. 

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2, písm. a) a b) stavebního zákona, může 
uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. 
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může v územním řízení uplatňovat 
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož 
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené 
požadavky, se nepřihlíží. 

Současně stavební úřad v souladu ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, dává možnost 
účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Lhůtu pro vyjádření k podkladům 
rozhodnutí stavební úřad stanovuje v délce 5 pracovních dnů od výše uvedeného data ústního 
jednání. 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 § 89 odst. 1 stavebního 
zákona. 

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání (Městský úřad Rychnov 
nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, úřední dny: Po 7:30 - 17:00, St 7:30 - 17:00) a 
při ústním jednání. 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou 
moc. 

 
 

 
referent odboru výstavby a životního prostředí 

Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou 

Zdeněk Lukášek 
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Příloha: 

- situační výkres v měřítku 1:500 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. 

 

 

Vyvěšeno dne ........................ Sejmuto dne........................ 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

Dále se doručí: 
1. Obec Zdobnice, IČ 00275557, Zdobnice č.p.1, Zdobnice - zast. Projekce CZ s.r.o., IČ 

27558860, Tovární č.p.290, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
2. AOPK ČR, RP Východní Čechy, Oddělení SCHKO Orlické hory, Dobrovského 332, 516 01  

Rychnov nad Kněžnou 
3. HZS Královéhradeckého kraje územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 
č.p.2010, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

4. KHS Královéhradeckého kraje územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova č.p.1320, 
516 01  Rychnov nad Kněžnou 

5. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova č.p.136, 516 01  Rychnov nad Kněžnou – pro 
vyvěšení 

6. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, 
Havlíčkova č.p.136, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

7. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení silniční 
úřad, Havlíčkova č.p.136, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

8. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životní 
prostředí, Havlíčkova č.p.136, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

9. Obecní úřad Zdobnice, Zdobnice č.p.1, 516 01  Rychnov nad Kněžnou - pro vyvěšení 
 
 
Na vědomí:  
Archiv 
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