
 

 

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 

OVŽP/13737/13- 2739 /13/No                  V Rychnově nad Kněž. dne 10. května 2013 
Vyhotovila: Nováková Lidmila 
Oddělení silničního úřadu a úřad územního plánování 
Tel. 494509654 
Mail: lidmila.novakova@rychnov-city.cz 
 

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

(veřejnou vyhláškou) 
 

     Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, 
speciální stavební úřad, obdržel dne 3.5.2013 žádost, podanou Státním 
pozemkovým úřadem, Pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov 
nad Kněžnou, Jiráskova 1320, Rychnov n.Kn., IČO 01312774, na vydání stavebního 
povolení na stavbu 
 

Polní cesta C1/1 a C9 včetně odvodnění MP12 
na parc.č. 3182 v k.ú. Synkov a parc.č. 3242 v k.ú. Slemeno 

 
Jedná se o rekonstrukci stávající nezpevněné polní cesty 

- C9 (SO1) v k.ú. Slemeno na pozemku ppč. 3242 v délce 1443/1 m. Je 
navržena jako jednopruhová o šířce 3m+2x0,5m nezpevněné krajnice 
s jednostranným příčným sklonem 3% v kategorii P4/30 s asfaltobetonovým 
povrchem. Podél cesty je navržen příkop MP12 (SO2) na pozemku ppč. 3146 
v délce 1454,8m. V úseku cesty s větším spádem budou umístěny svodnice. 
V trase cesty dojde ke kácení 4 ks stromů a vyčištění příkopů od křovin a 
stromů. 

- C1/1 (SO3) v k.ú. Synkov napozemku ppč. 3182 je dlouhá 298,24m. Je 
navržena jako jednopruhová o šířce 3m+2x0,5m nezpevněné krajnice 
s jednostranným příčným sklonem 3%, v kategorii P4/30 s asfaltobetonovým 
povrchem. Odvodnění je provedeno na začátku prahovou vpustí a následným 
svedením vody do šachy a kanalizace. Z této cesty bude voda svedena také 
do otevřeného vodního příkopu MP10. 

 
 
     Městský úřad, odbor výstavby a životního prostředí, jako speciální stavební úřad 
ve věcech silnic ve smyslu §16 odst.1 a §40 odst.4 písm.a) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 112 odst.1,2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
oznamuje zahájení stavebního řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy 
poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované 
stavby, upouští ve smyslu § 112 odst.2 stavebního zákona od místního šetření a 
ústního jednání. Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky  

nejpozději do 4. června 2013 
 



 

 

jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány 
státní správy. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při 
jednání písemnou plnou moc. Pokud dotčený orgán státní správy, jehož rozhodnutí či 
opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené 
k žádosti o stavební povolení získáno před zahájení stavebního řízení, nesdělí ve 
stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných 
veřejných zájmů se stavbou souhlasí. 
     Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v úřední dny (pondělí, středa 8-17 hod.) 
v kanceláří zdejšího spec. stavebního úřadu ve lhůtě shora uvedené (Městský úřad 
Rychnov n. Kn., pracoviště Havlíčkova 136). 
      
     Souhlas dle §15 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu pro tuto stavbu vydal Městský úřad Rychnov n.Kn. ze dne 18.3.2013, 
č.j. OVŽP/7597/2013/Du. 
 
 
                                                                                 Nováková Lidmila v.r. 
                                                                         referent odboru výstavby a ŽP 
                                                                          Městský úřad Rychnov n. Kn. 
 
Otisk úředního razítka 

 
 
 
 
Toto oznámení o zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy musí být 
vyvěšeno na úřední desce  po dobu 15-dnů. 
 
 
 
.....................................................                                ................................................... 
Datum vyvěšení                                                              Datum sejmutí 
 
Razítko a podpis oprávněné osoby 
 
 
 
 
 
Doručeno: 
Státní pozemkový úřad, pobočka Rychnov n.Kn., Jiráskova 1320, Rychnov n.Kn  
Městský úřad Rychnov n.Kn. – úřední deska 
Obec Synkov – Slemeno – úřední deska 
Obecní úřad Synkov - Slemeno 
HZS KHK, Na Spravedlnosti, Rychnov n. Kn. 
KŘ Policie KHK, OŘ-DI Rychnov n. Kn. 
Městský úřad – OVŽP odd. ŽP, Rychnov n.Kn. 
Městský úřad – odbor ŠKMT, Rychnov nad Kněžnou 
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