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OZ1YAMENI
o projednávání

odbor ýstavby a životniho prostředí Městského úřadu R1chnov nad Kněžnou (dále jen
''pořizovatel''), jako úřad územního plánování příslušný podle $ 6 odst. I zákona č). I8312006
Sb., o uzemnim plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněni pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zitkon"), na základě rozhodnutí zastupitelstva města Rychnov nad
Kněžnou zpracoval v souladu s $ 47 odst. 1 stavebního zákoga ve spolupráci s určeným
zastupitelem návrh

ZADÁNÍ ÚznnrnÍno PLÁNU RYCHNov NAD xNĚŽNou
(katastrální uzemi Rychnov nad Kněžnou (č.k.ú. 744rc7), Panská Habrová (č.k.ú. 744l91r, Dlouhá
Ves u Rychnova nad Kněžnou (č.k.ú. 626589>, Jámy u Rychnova nad Kněžnou (č.k.ú. 626597),
Lipovka u Rychnova nad Kněžnou (č.k.ú. 684724), Litohrady (č.k.ú. 684732) a Roveň u Rychnova
nad Krrěárou (č.k.ú. 742a40}) a v souladu s $ 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje jeho
projednávání.

Návrh zadání územního plánu Rychnov nad Kněžnou bude vystaven k veřejnému
nahlédnutí od 28.4.2011 do 31.5.2011:
r na Městském úřadu Rvchnov n. Kn. (kanc. č.119)
o na www.rvchnov_citv.cz (Městslcý úřad. záložka - územní plánv) _

http:l/www.rvchnov-citv.czlmestsky-urad/uzemni-plany.phn?obec:rychnov

Pořizovatel vyrýyá dotčené orgány k wdání stanovisek v úplném rozsahu ieiich věcné a
místní nříslušnosti.

Věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody pořizovatel dále žídá ve smyslu $ 47
odst. 3 stavebního zákana a $ 45h a $ 45i zákona č. t1'4/t992 sb.' v platnóm zněnío aby
jeho stanovisko výslovně obsahovalo sdělení, zda (ne)uplatňuje požadavek na
posuzování výše uvedené koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a zda výše
uvedená koncepce (ne)může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo



záméry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti.

Poučení:

Ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámeni o projednáváni na úřední desce může každý
uplatnit své připomínky. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a
krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah územního plánu vyptyvajicí ze
zvláštních právních předpisů, a požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na živatni
prostředí, včetně jeho obsahu a rozsahu podle zvláštniho právního předpisu; ve stejné lhůtě
mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce.

Kpožadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a kpodnětům sousednich obcí nebo
k připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Příloha:Návrh zadÍniúzemniho plánu Rychnov nad Kněžnou

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 30 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: .

zveřejněna také na adrese:Písemnost byla dne
http :l/www. rychnov-citlz. c/mestsky-urad/uredni-deska. php

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšenílsejmutí a zveřejnění způsobem umožňující
dálkový přístup.

RoZDĚLovNÍK:

DotčeTé orgány:
1. MěU Rychnov n' Kn' - odbor qi stavby a životního prostřeď ' vodní hospodářství
2' - ochranapřírody
3. - ochrana pozemkri rrrčen]Ích k plnění funkcí lesa
4' - odpadové hospodářství
5. MěÚ Rychnov n. Kn' - odbor qi stavby a Životrriho prostředí _ silniční uřad
6. MěU Rychnov n. Kn. - odbor školství' kultury' mlrádeže a tělor,1'chovy
7 . Krajsky uřad, odbor doprar,ry a silničního hospodrasfuí, Pivovarské nám . 1245, 500 03 lŤadec Králové
8. Krajstry uřad, odbor Životniho prostředí a zemědělství, Pivovarské rÁm. 1245,500 03 l1radec Králové
9. Krajská hygienická starrice Kralovéhradeckého kraje, úzeÍÍÍn pracoviště - Ing. Martin Libotovský, Panská 1493, 516 0l

Ryclnov n. Kn.
10. Hasičslcý záďlraruirý sbor Kralovéhradeckého kraje, uzemní odbor RK,odbor prevence' Kolowratská 8ó2, 516 01

Rychnov n. Kn.

vby a životního prostředí



11. HasičslizáchrannýsborKrálovéhradeckéhokraje'uzemníodborRK-odb.prev.-Co'Kolowratst{á862,51601
Rychnov n. Kn.

12. Ministastvo dopravy ČR, odbor strategie _ územní plárrovríní, Nábř' L' Svobody 12,1l0 15 Praha 1

13' Mirriýerstvo Životního prostředí Čn' uzemni odbor, Resslova 1229' 500 02 lkadec Králové
14. Miaistefstvo Životního prostředí ČR, odbor péče o krajinu. Vršovická 65" i00 10 Praha 10 _ Vršovice
15. Ministerstvo obrany ČR, Tychonova i' 160 01 Praha ó
16. Ministerstvo prunyslu a obchodu ČR, odbor srrovinové a energ. politiky' Na Františkri 32, 110 15 Praha 1

17. obvodní báňslcý uřad Horská 5' 541 01 Trutnov
18. Ministerstvozemědě1ství-pozemkor,1,úřad,Jřáskovanza,5rc01 Rychnovn.Krr'
19. Ministerstvo zdravotnictví ČR' odbor irrvestičního rozvoje, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
20' Krajská veterinární spníva pro Kralovéhradecky kruj, Jana Černého 37Ol4O,503 41 l1radec Knílové 7
2 1 . Státni energetická inspekce' územní inspek1orát' Wonkova 1 143' 500 02 }kadec Krďovó
22. Státní iřad pro jadernou bezpečnost, regionální centÍum, Piletická 57, 500 03 }iradec Krďové
23. Vojenskáubytovací a stavební správa, Tep1ého 1899lC,530 59 Pardrrbíce
24. Uřad pro civi]ní letectví, Provozní inspeliÍorát, Letiště Ruzyně' 160 08 Praha 6
25' Ceský telekomunikační úřa4 Sokolovská 58/219,225 l2Praha9
26. DraŽní úřad. Wilsonova 300/8' 120 00 Praha 2
27. Ministerstvo vnitra Čn Nao Štoiou 3, Wa 34?taha7
28. Agentirra ochrany přírody a krajiny ČR' nazsm 155, 500 02 IŤadec Králové

Sousední obce:
29. obec Čemíkovice
30. Město Solnice
31. Obec Lukavice
32. ObecLibe*
33. Obec Javornice
34. Obec Jahodov
35. Město Vanrberk
3ó' obec Lupenice
37. Obec Tutleky
38. Obec Syrkov - Slemeno
39. Obec Libel
40. obec Třebešov

Krajslcý úřad:
4 1 . KÍajsky uřad Královéhradeckého kraje' Pivovarské nám. 1245, 500 03 }kadec Kraílové

(Krajsky Ířad, odbor izemního plánování a stavebního řádq Pivovarskétlžrn' 1245' 500 03 I{radec Krďové)

Dále obdrží:
1. Město Rychnov nad KněŽrrorr

K ryvěšení na úřední desce:
1' MěU Rychnov n. Kn _ odbor kancelař tajemrríka

Veřej nost (veřejná vyhláška)
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