
vEŘEJNÁ vYHLÁŠKA

Městský úřad Vamberk, odbor stavební úřad
Husovo náměstí 1' 517 54 vamberk

Č.1., : t elzo tz,'tnlÚve
spisový a skartační znak' lhů!a: 328.3 A/j
Vyřizujei Jolana Richterová
Telefon: 494 548 127
E mail| ňchtelova@vamberk city.cz

V€ Vambet*u 7. března 20l2

RO ZHODNUTI
výroková čásÍ|

Dne l. března 20l2 podala společnost Farma Tjchý a spo]. a.s'. se sídlem ý 7'áÍněli 226.5l1 43
PotštEn. IČ 2594]lt9, Žádost o vydání územního Íozhodnutí o změně vyuŽití území podle
ustanovení { 80 odsr. 2 písm' e) Zákona č. 183/2006 sb', o územním plánování a stavebnínr řádu
(staveb]rí zákon), ve znění pozdě]ších předpisů (dále jen ,,stavební zákon") Zďesnění části
pozemku parc.č. dle PK 94ll3 v kat. území Záměl' respektive zněj oddělené parc.č' 932/3 o
výměie 0'5969 ha. d|e geometrického p|iú1J č. 390-l'72/20ll, tedy změnu druhu pozemku z
trvalého tťavního poloslu na lesní pozemek.
Městský úřad VambeÍk, odbor stavební úřad příslušný podle $ 13 ods!. 1 písm' Í) zákona č.
]83/2006 sb'' o územním pláoování a stavebním řádu (stavební zákon), vc znění pozdě.jších
předpisů (dále jen ,'stavební zákon")' posoudil žádost podle | 84 až 91 stavebního zákona a na
zákiadě Lohoto posouzení vydává podle $ 80 odst' 2 písm' e) a 92 stavebního zákona a $ 10
vyhlášky č' 503/2006 sb'' o podrobnčjší úpravč úzenního řízerrí. veřejnoprávní smlouvy a
úzelIního opa!í'ení

územní rozhodnutí o změně YyuŽití ú2€mí

pro změnu druhu části pozemku parc.č. dle PK 941/3 v kat. ízemi Záměl' respektive z něj
odděloné parc.č. 932ll3 o výměře 0,59ó9 ha, z trvalého travního porostu na l€sní pozemek,
dlc g€ometrického plánu č. 390"17212011, ověřenéhrr úředně oprávněným zcměměřickým
inženýrem, Ing. Rudolfem Lánský'm GEoDEZIE, Staré nárněstí 45' 516 01 Rychnov Irad
Kněžnou.

Pro změnlr v}nlži!í území se stanovítyto podmínky:

l' Půdlll kJ\L ncbude lnimo ,/dle.icVJci lnícť nJru.en'
2. Bude dodržena sk]adba dřevin dle projektu Zalesnění a ocbrany vypÍacovanóho dnc

I6.l'20I2 p. Grunclem, lesním bospodářem'
3. stávající skladba dřevin z východni slrany mimo zalesňovanou ploch (podél cesty parc'



č' 915/5 y kat. úzeníZáměl) bLrde zachovÍna ve stávajícím druhovéln složení' tj keřové
podlo\l} a o\lalnl nálet'rtJ Jrcvint

Účastr]íci. na něž se vztabuje rozhodnutí správníbo or8ánu (š 27 odst' I zákona č' 500/2004 sb''
správní řá<l. ve znění pozdčjších předpisů (dá]e jen sPrávní řád")):

Farn'. Ti. r} 2 spol a'5'.5ť.idlem\ Z]neli 2:b.5l7J1Pol:lejn. I(-]5q_}'llo

odůvodnění|

Dne ] ' břez-na 2012 podala společnost Farma Tichý a spol' a's', se sídlem \ Záméli 226, 5I'1 43
Potštejn. IC 2594l]19, Žádost o vydiíní úZemního rozhodnulí o změně v)ruŽilí území podle
ustanovení $ 80 odst' 2 písm' e) slavebního zákoúa - Zalesnění čásli pozemku palc'č' dle PK
94ll3 v kat. území Zámě|. respektive znĚi oddě]ené parc.č. 93213 o výměře 0,59ó9 ha. dle
geometťického p]ánu č ' 390-11212011, Íedy změnu druhu pozemku z trva]ého túvního poťostu na
lesní pozemek' Uvedenýnr dnem podání bylo zahájeno územní řízení'
Učastníci další doticné osoby (Š 27 odst. 2 správniho řádu):
obec Záněl. Záměl 158' 5l7 43 Potštejn
lng' Josel Hloušek. CSc'' Husova I59l/110, Nový Hradec Králové, 500 08 HÍadec Králové
Jilk_ Mullero\J' 7tilnél 2n6. )l7 _lJ Pol:.lejn
In8' FrJnliiek Dib]ft' Dťlnická b_+5. 5()2 0ó Ú}li Ítld orlicl
Anloni1Kňž. sopotnice l.th.5ol l5 Sopnlnl.e
Libuše KříŽová Urbanová' sopotnice l36. 561 l5 sopotnicc
Václav Krahulec. Ko]dín 38. _565 01 Cho.eň l
K věci byio odboren1 výstavby a ŽiVotního prostředí Měsrského Úřadtl Rychnov n. Kn., oddělcní
žjvotního prostředí' vydáno závazné stanovjsko č' ].: oVŽP- ].l0.}/ t 2' l0ó 32l2OI2/La ze dne
3-2-20l2' souhlas s využitím území do 50 m od okaje pozemků uÍčerrých k plDění illnkcí lesa č'

].. ovŽP-I4o2/1z-1o2l8l2c)l2/šť ze dne l7.l'20l2 a souhlas s trvalým odnětím pozemku ze
zPF č' ): oyŽP-2878ll2-9120l2lsvn ze dne 10.2'2012.
opatřením ze dne 7-3.20l2 oznámil stavební úřad podle š 87 odst. l sl:rvebního zákona Zahájení
územního řízení účastníkům' rlotčeným orgánům a veřejnosti a současně naiídil k projednáoí
žádosti vcřejné ústníjednání na den 10.4'2012, o lchož výsledku byl sepsán protokol.
Ze strany účastnítů nebyly uplanrčny žádné nalnllkY' Žádost o lyJani ÚZelnnlto rozhodnu1í je
v sou]adu se závaznou i směrnou částí scbváleného územního plánu obce ZáměI'
Z výše uvedených dů\'odťl rozhodl stavební úřad tak' iakje uvedeno ve \"ýroku'

Poučení účastníků:

Proli lomuto ro7'hodnulí se lze odvolll <1o ]5 rlnů ode dne jeho oznámení k odboÍu územního
plánování a stavebního Ťádu KrŽÚského úřadu Královéhradeckého kÍaje' podáním u Městského
úřadu vambeIk. odboÍ stavební úřad'
odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jedell stejnopjs zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostaljeden stejnopis. Nepodáli účastník potřebný počet ste.jnopjsů'
vyhotovíje spťáVní olgán na náklady účastníka'



orlvolínínr lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, .jednotlivý výlok nebo jeho vedlejší
ustanovení. odvoláníjen proti odťlvodnění rozhodnutíje nepřípustné'

Ing. Mi]oš Vaněk
vedoucí odbo.u -
stavehní Lířad MěIi

Pmoha: ověřená kopie geomeldckého ptánu bude navrhovat€]i předána po nabytÍ pril,"ni moci
tohoto rozhodnutí

Jcdnotljvě se doručuje:
- účastnftůn řízení uvedeným v Š 85 odst. I stavebního Zíkonu:
Fama Tichý a spol' a's'' Zámět 226, 517 43 Potštejn
obec Záměl, Zánlěl l58, 5l7 43 Potštejn

dotčeným olgálrům:
]Vtěstský úřad Rychnov n- Kn', odbor výstevbv a životního prostředí, Hav]íčkoýa 136,516 0l
Rychnov n. Kn.
Městský úřad vamberk' Husovo nám' l' 5l7 54 Vambcrk + veřejná vyhláška
obecní úřad Záměl' Zámě] 15ÍJ' 5t7 ,13 Potštejn + veřejná vyhláška
vcřejnou vyhláškou sc doručujeI
_ účastnftúm řízení uvedeným v š 85 odst' 2 stavebního zákona:
Ins- JosefHloušek' csc', Huso\'a l59l/l l0, Nový Hradec Králové,500 08 Hradec lfuálové
Jilkr ]\liillelo\i. ZJmé 20b' 5l7 ,l] PoI(lejll
lng' l rantiiťk Diblltri. DělnickJ 6.15' 16Ž 06 Ú.li níd orli.l
Anlonín KfiŽ' sopolnlce lJÓ.50l l5 sopoln'ce
Libuše Kiížová Urbanová, sopotnicc 136' 561 15 Sopotrrice
Václav Krahu]ec. Koldín 38. 565 0l choceň l

správní poplalek vyměřený pod]e zákorra č- 634/2004 sb.' ve znění pozdějších předpisů' pol. č.
l8 písnl. a) ve výši l000, Kč. byl uhmzen dne 1'3.2012 do pok]adny správního orgáDu'

Tato vyhlríška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a způsobem
untožňujícím dálkový přístup'

Vyvěšeno dne:

Sejmulo dnel

RazÍtko a podpis orgánu. který potvlzuje v}.Věšení a sejmutí'


