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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-35781/11 -33281/2011/Ch Rychnov nad Kněžnou, dne 30. prosince 2011 
Oddělení: stavební úřad 
Vyřizuje: Kamila Chlumecká 
E-mail: Kamila.Chlumecka@rychnov-city.cz 

 
 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 USNESENÍ O PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ 
 

 
 

Dne 2.12.2011 podala Obec Byzhradec, 518 01  Dobruška, žádost o vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby: „Chodník u požární nádrže v Byzhradci“ na pozemcích: 
pozemková parcela číslo 67/1, 67/2 v katastrálním území Byzhradec. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno územní řízení. 

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební 
úřad příslušný podle § 13 odst.1, písm.f), zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") s ohledem na výzvu stavebního 
úřadu vydanou dne 30.12.2011 pod č.j. OVŽP-35758/11 -33281/2011/Ch k doplnění podané 
žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby v souladu s § 64 odst.1, písm.a), zákona 
č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") územní řízení o 
žádosti na stavbu „Chodník u požární nádrže v Byzhradci“ 
  

přerušuje 
 
z důvodu odstranění nedostatků podané žádosti.  
 
 

Odůvodnění: 
---------------- 

Dne 2.12.2011 podala Obec Byzhradec, 518 01  Dobruška, žádost o vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby: „Chodník u požární nádrže v Byzhradci“ na pozemcích: pozemková 
parcela číslo 67/1, 67/2 v katastrálním území Byzhradec. Vzhledem k tomu, že předložená žádost 
neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, stavební úřad územní řízení 
podle § 64 odst.1 správního řádu přerušil. 
 

Poučení: 
----------- 

Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ustanovení § 76 odst.5 správního 
řádu odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého 
kraje, Hradec Králové, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u 
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí. Podle § 76 odst.5 
správního řádu nemá odvolání odkladný účinek. Odvolací lhůta pro podání odvolání začíná běžet 
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následující den po dni doručení rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 
nepřípustné. Po dobu přerušení řízení lhůta k vyřízení věci neběží. Stavební úřad bude v řízení 
pokračovat, jakmile pominou překážky, pro které bylo řízení přerušeno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

referent odboru výstavby a životního prostředí 
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou 

Kamila Chlumecká 
 

 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. 
 
 
 
Vyvěšeno dne ..........................................                      Sejmuto dne ............................................. 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
 
 
 
Dále se doručí: 
1. Obec Byzhradec518 01  Dobruška 
2. HZS Královéhradeckého kraje územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 
č.p.2010, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

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

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

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

6. Policie ČR správa Vč. kraje DI Hradec Králové, Ulrichovo náměstí č.p.810, 500 01  Hradec 
Králové 1  

7. Obecní úřad Byzhradec, Byzhradec č.p.76, 518 01  Dobruška – pro vyvěšení 
8. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova č.p.136, 516 01  Rychnov nad Kněžnou - pro 

vyvěšení 
 
Na vědomí: 
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