
Spis'a' 2l44/2009]MÚvA

umistěním stavby. svyznačenim vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenoŠí od hlanic pozemku a
souscdních sl'veb

stavba bude umístěna na pozemku parc.ó. 188/4 v k.ú. Záněl' od osy koleje celostátni trati
Hanušor'ice - Velký osek budejižní okraj vzdálen 65,0 m, délka pozemku je 23.0 n' ŠLíe pozemku
ie ďána šíří pozemku parc'ě' 188/4 v k.ú' Zránrěl a činÍ 6,0 až 7'0 m.

2' Před zahájením prací bude provedena sknývka kultumích vrstev a onrice v ce]ém objemu bude
Iozprostřena na poŽemku parc.č' 188/6'omá půda v k'ú. Záměl'

3' o připojení pozemku paro.č. 188/4 v k'ú' Zámělbude požádán piíslušný silniční správní úřad ve
smyslu Š 10 odst.1 zák' č'13/l997 sb', o pozemnich komunikacích. ve zněni pozdějšíclr předpisů'

IIl' staDoví dalši podmínky;

1' Stavebni úřad stanoví, že k provedeni stavby nebude vyžadovat ohlášení anebo stavební
povolení

Účastníci, na něž 5e vztalruje roáodnutí správního orgánu:

Prlrik Pl<sl. rr. I.l).'q-.,/amel 222..1-r{ Por\rin

odůvodnění|

Dne 24'1] '2009 podal žadatel Žádost o vydání ťoáoďlutí o umístělrí stavby'

Stavebni úřad oznárrril zahájeni Ílzemniho řízení známým účastníkťlm řízení a dotčeným orgánům'
K projeďlání Žádosti současnó nďídil veřejné ús1ni.jednání spojené s olrledáním na místě na den
12.] '20] 0. o iehož výsledku byl sepsán protokol'

Umistění stavb}, je v souÍadu se schválenou územně plánovací dokumentací. Unístění stavby ryhovu.je
obecnýn požadavkům na využivání území'

stanoviska sdělili:

- Městský úřad Rychnov nad KrlěŽlou, odbol Životního pťostředí, soulrlas s trvalým odnětim ze ZPF
. ZP-9592109-3712009-Syn z 1.4.2009.

_ Městský úřad R),chnol' nacl Kněžnou, odbor životnílro prostředí' Závazné stanovisko zn' ŽPl8523/08-
l5/2008/Zs ze dne 26.1L2008.

- Městshi'úřad Rychnov nad KněŽnou, odbor doplaly a sihičního hospodářství, Závazné stanoYisko
pro úzernni řizení čj. oD//08,4'.Io ze dne 20'1 ].2009'

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou' odbor školství' kultury' mládeže a tělovýchovy. vyjádření ke
stavbě č j' osKMT-6656/08-502/2008/cho'

- Hasičský Záchranď sboť K1álovélŤadeckého kaje, Ílzemni odbol Rychnov nad Kněžnou, Závazné
stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany ój' HSHK/RK-'724/oP-2009lb ze dne
3.8.2009

- obec Zámě] - vyjádřeni zo dne 11'11.2009

- obec Zánrěl - Vyjádření ze dne 26.] ] '2009

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad před1ožených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyŽadovaných z\,láštními předpisy a zahmulie do podmínek rozhodnutí.

stavebni úřad vylrověl žádosti Žadatele v souladu s s 78 stavebního zákona, kdy u staveb uvedených v $
]04 odst. 2 pisln' 0 stavebního zákona nebude vyžadovat ohlášení anebo stavební povolení.

staveb11i úiad rozhodl, jak je uvedeno ve viŤoku rozhodnutí, za pouŽití ustanovení právních přeclpisů ve
\"ýroku uvedených'

Účastníci řízeni - další dotčené osoby:

Pozenkový fond České ÍepLrbliky, Ladislav sedláček, Eva sedláčková, obec Záměl


