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, datová schránka: qc8bbmz
Č.j.:MURK-OVŽP/28562/20-4099/20/No
V Rychnově nad Kněž. dne 20. listopadu 2020
Oddělení silniční úřad a úřad územního plánování
Vyřizuje: Nováková Lidmila
Telefon: 494509654, 773759157
E-mail:lidmila.novakova@rychnov-city.cz

Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení
veřejnou vyhláškou
Stavebník, Obec Byzhradec , Byzhradec 76, 51801 Dobruška, IČ 00274771 podal dne 5.10.2020 u
zdejšího speciálního stavebního ú adu žádost o vydání společného povolení na stavbu:

„Byzhradec – chodník podél silnice III/29845“
Údaje o místu stavebního záměru:
parcelní čísla 825/1, st.38/2, st.38/1, st.30/1, st.19, 809/1, 3253, st,39, st.9, st.3, 3352 k.ú. Byzhradec
Závazné stanovisko orgánu územního plánování k záměru dle §94j odst.2 a §96b zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním ádu (dále stavební zákona) vydal Městský ú ad Rychnov nad
Kněžnou, dne 17.9.2019 č.j. OVŽP/22624/19-126/19/Br
Projektovou dokumentaci zhotovila projekční firma IDProjekt s.r.o, inženýring a projekce dopravních
staveb, Sokolovská 94, 57001 Litomyšl, Ing. Petr Pácha, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby,
ČKAIT 1006542
Popis stavby:
výstavba chodníku v obci, podél silnice III/298 45 v délce 782 m Ší e chodníku 1,5m mimo úsek se
stávajícím stromem a úseku se stísněnými prostorovými podmínkami. Povrch chodníku je ze zámkové
dlažby t.80mm kladené do stěrkového lože. Oddělení chodníku od silnice je ešeno novým silničním
obrubníkem o výšce 0,12m, ve sjezdech sníženým na 0,02m, doplněné varovným pásem s hmatovou
úpravou v kontrastní barvě. Odvodnění chodníku je ešeno p íčným sklonem 1% a následně do
stávajících uličních vpustí. V km 0,07992 – 0,19592 je navržené dodatečné odvodnění pomocí
mikroštěrbinových žlabů, které budou svedeny do nově zhotovené kanalizace DN200, SN8. Ta bude
napojena do stávající kanalizace pomocí nové kanalizační šachty, která nahradí stávající chodníkovou
vpusť. Součástí stavby je i výšková úprava poklopu podzemního hydrantu bez zásahu do potrubí
vodovodu.
Městský ú ad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prost edí jako speciální stavební ú ad
p íslušný podle §16 a §40 odst.4 písm.a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších p edpisů a § 94j zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (dále jen
stavební zákon),
oznamuje
v souladu s ust. §94m odst.1 stavebního zákona a §44 správního ádu (zákon č. 500/2004 Sb.) zahájení
společného územního a stavebního ízení dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům
ízení. Jelikož jsou stavebnímu ú adu dob e známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští v souladu s ustanovením § 94m odst.3) stavebního
zákona od ústního jednání a místního šet ení.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci ízení své námitky, pop ípadě důkazy do
15-ti dnů od doručení oznámení, k odboru výstavby a životního prost edí MěÚ Rychnov nad Kněžnou.
K později podaným námitkách, p ipomínkám, důkazům a závazným stanoviskům nebude p ihlédnuto
(§94m odst.3 a §94n odst.1 stavebního zákona)
Účastník ízení dle §94k písm.c) až e) stavebního zákona může uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci k umístění stavby, způsobu provádění a užívání stavby, nebo požadavkům dotčených
orgánů, pokud je jimi p ímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést
stavbu nebo pat ení nebo právo odpovídající věcnému b emenu k pozemku nebo stavbě. Účastník ízení
ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka ízení, a důvody
podání námitek. K námitkám, které p ekračují rozsah ve větě první se nep ihlíží. Osoba, která je
účastníkem ízení podle zvláštního právního p edpisu, může v ízení uplatňovat námitky pouze
v rozsahu, v jakém je projednávané stavebním závěrem dotčen ve ejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního p edpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky se nep ihlíží.
Účastník ízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
ízení a důvody podání námitek.
Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci ízení mohou v souladu s ustanovením §36 odst.3 správního
ádu vyjád it k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 5-ti dnů od výše uvedené lhůty správní orgán ve věci
rozhodne. Stavební ú ad upozorňuje účastníky ízení, že tato lhůta souží pouze k seznámení
s kompletním spisem p ed vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek.
P ípadné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební ú ad
nep ihlíží ve smyslu koncentrace ízení zakotvené v ustanovení §94m odst..3) a §94n odst.1) stavebního
zákona.
Účastníci ízení podle §27 odst.1 a) správního ádu:
-podle §94k písm. a), §109 písm. a-b) stavebního zákona
Obec Byzhradec , Byzhradec 76, 51801 Dobruška
-podle §94k písm. b)c)d), §109 písm.c) stavebního zákona
Obec Byzhradec , Byzhradec 76, 51801 Dobruška
Správa silnic Královehradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV
AQUA Servis a.s., Štemberkova 1094, Rychnov nad Kněžnou
íča Václav, Byzhradec č.p.85
Horáková Jana, Byzhradec č.p. 75
Maňas Miroslav, Byzhradec č.p.19
Maňasová Zdeňka, Byzhradec č.p. 54
Jarkovská Barbora, Byzhradec č.p. 82
Jarkovský Radek, Byzhradec č.p. 82
Janeček Petr, Byzhradec č.p. 11
Šumpík David, Byzhradec č.p. 16
Šumpíková Sabina, Byzhradec č.p.16
Jarkovský Josef, Byzhradec č.p.82
-podle §94k písm.d), §109 písm. e)f) a §110 odst.7 stavebního zákona
p.č.3449 k.ú. Hroška,, st.2, st.6/2, st.7, st.9, st.10. st.18, st.20, st.21, st.28, st.29, st.30/2, st.32, st.33,
st.35, st.37, st.41, st.43/1, st.55, st.56/1, st.56/2, st.56/3, st.56/5, st.58/1, st.59/1, st.81, st.82, st.83, st.89,
st.91/1 st.92, st.93, st.97, st.102, st.107, st.108/2, st.156, 10/1, 10/2, 12, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 78, 123/1,
123/2, 126/2, 131, 137/1, st.59/3, st.80, 144, 146, 147/1, 149, 152/2, 157, 162, 164/2, 167/1, 172/1,
172/2, 174, 527/2, 527/3, 528/3, 528/4, 528/17, 803/1, 806/2, 806/3, 806/8, 806/9, 806/10, 806/11,
806/12, 806/14, 137/4, 140, 806/18, 812, 825/4, 825/5, 836/1, 836/25, 898/1, 3184, 3194, 3254, 3255,
3256/1, 3256/2, 3257, 3278, 3279, 3288, 164/1, 230/1, 836/28, 151/1, 151/2, 152/3, st.91/2, 152/1,
138/1, st.8/1, st.8/2, 127/3, 809/2, 3252, 3369, 3510, st.125/1, 198/2, 311, 325, 3197, 3204, 3214, 3215,

3216, 3217, 3218, 3219, 152/4, 264/1, 265, 266, 3208/1, 3234, 3235, 3236, 3249/2, 3258, 3259, 3260,
3261, 3262, 3264, 3265, 3269, 3270, 3274, 3275, 3353, 3354, 3220, 3221 k.ú. Byzhradec,, p.č. 721,
1237 k.ú. Černíkovice, p.č. 1086 k.ú. Solnice
Do podkladů lze nahlédnou na odboru výstavby a životního prost edí MěÚ Rychnov nad Kněžnou,
oddělení silniční ú ad a ú ad územního plánování, dve e č. 122, v pondělí a st eda, 8-17 hod., ostatní
dny po dohodě na tel. 773759157, 494509654,655.
Nováková Lidmila v.r.
referentka odboru výstavby a ŽP
MěÚ Rychnov nad Kněžnou

otisk úředního razítka
Toto oznámení o zahájení územního a stavebního ízení „Byzhradec – chodník podél silnice III/29845“
včetně graf. p ílohy musí být vyvěšeno na ú ední desce všech dotčených obcí po dobu 15-dnů a poté
vráceno MěÚ Rychnov n.Kn..

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

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

Razítko a podpis oprávněné osoby

Rozdělovník:
Obec Byzhradec , Byzhradec 76, 51801 Dobruška
Správa silnic Královehradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV
AQUA Servis a.s., Štemberkova 1094, Rychnov nad Kněžnou
íča Václav, Byzhradec č.p.85
Horáková Jana, Byzhradec č.p. 75
Maňas Miroslav, Byzhradec č.p.19
Maňasová Zdeňka, Byzhradec č.p. 54
Jarkovská Barbora, Byzhradec č.p. 82
Jarkovský Radek, Byzhradec č.p. 82
Janeček Petr, Byzhradec č.p. 11
Šumpík David, Byzhradec č.p. 16
Šumpíková Sabina, Byzhradec č.p.16
Jarkovský Josef, Byzhradec č.p.82
MěÚ Rychnov n.Kn. – ú ední deska + elektronická ÚD
OÚ Byzhradec – ú ední deska + elektronická ÚD
Dotčené orgány, ostatní:
MěÚ Rychnov n.Kn., OVŽP – odd.ŽP
K Policie KHK, dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou
HZS KHK, Na Spravedlnosti 2010, Rychnov nad Kněžnou
Digitálně podepsal Lidmila Nováková
Datum: 20.11.2020 09:21:44 +01:00

