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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
USNESENÍ
Dne 11.04.2011 podala společnost Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá
(zastoupená na základě plné moci ze dne 22.02.2011 panem ing. Ladislavem Černým, sídlem
Dolní Loučky 335, 594 55 Dolní Loučky (dále jen „žadatel“), návrh na vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby – „Úprava vjezdu do kamenolomu Jablonné“ na pozemcích
parc. č. 2554/1, 2554/2, 2554/8, 2586/24 a 3751/2 v katastrálním území Bystřec.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Odbor výstavby a ŽP Městského úřadu v Jablonném nad Orlicí, jako stavební úřad věcně
příslušný podle § 13 odst. 1) písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a jako stavební úřad místně
příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podle
§ 64 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení

přerušuje
a to na dobu do 30.06.2013.

Odůvodnění
Dne 11.04.2011 podal žadatel návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby –
„Úprava vjezdu do kamenolomu Jablonné“ na pozemcích parc. č. 2554/1, 2554/2, 2554/8,
2586/24 a 3751/2 v katastrálním území Bystřec. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Žádost v uvedené věci neodpovídá § 45 odst. 2 správního řádu, neboť trpí nedostatky a nemá
předepsané náležitosti. Tyto nedostatky brání v řízení uvedené věci o rozhodnutí o umístění
předmětné stavby.
V případě, že ve stanovené lhůtě nebudou nedostatky žádosti odstraněny, bude řízení
v uvedené věci zastaveno podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.
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Poučení
Proti tomuto usnesení lze podle ust. 76 odst. 5 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů
ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému
a stavebního řádu, které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu v Jablonném nad
Orlicí, odboru výstavby a životního prostředí, Jablonné nad Orlicí, u něhož se odvolání
podává.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
usnesení připraveno k vyzvednutí.
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnosti usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník – odvolatel potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.
Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.
Odvolání proti tomuto usnesení nemá podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“

vedoucí odboru výstavby a ŽP
Hana Valentová, DiS.

Toto usnesení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Jablonné nad Orlicí, Obecního úřadu Bystřec, 15. den je posledním dnem oznámení. Žádáme
Obecní úřad Bystřec, aby podal sdělení o vyznačení datumu vyvěšení a sejmutí tohoto
oznámení na Městský úřad v Jablonném nad Orlicí, odbor výstavby a ŽP.

Datum vyvěšení: ……………

Datum sejmutí: ....................

....................
Podpis oprávněné osoby,

....................
Podpis oprávněné osoby,

potvrzující vyvěšení
Razítko:

potvrzující sejmutí
Razítko:
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Obdrží:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona nebo jejich zmocněnci
(doporučeně na doručenku)
Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá (zastoupený na základě plné moci ze
dne 22.02.2011) doručí se ing. Ladislav Černý, Dolní Loučky 335, 594 55 Dolní Loučky
Obec Bystřec, Jan Votrubec – starosta, 561 54 Bystřec
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona nebo jejich zmocněnci
(doručí se veřejnou vyhláškou)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Pardubice,
Hlaváčova 206, 530 31 Pardubice
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Technická ústředna dopravní cesty,
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň
ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
František Vaníček, Jihomoravské Pavlovice 20, Věcov, 592 42 Jimramov
Vladimír Vaníček, Štefánikova 991, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Dotčené orgány
Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, Nádražní 833,
564 01 Žamberk
Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy, Masarykovo náměstí 166,
564 01 Žamberk
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor,
Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí
Drážní úřad, sekce stavební – oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

