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VEŘeJ NÁ VYH LÁŠKA
ÚzEMNí RozHoDNUTí
Městský úřad v Týništi nad orlicí, odbor - stavebníÚřad, jako stavebníúřad příslušný dle $ 13 odst. 1 písm.
t) zákona č. 183/2006 Sb., o Územním plánovánía stavebním řádu, ve znění pozdějšíchpředpisů
1oaie ;en

''stavební zákon''), rozhodl ve věci Žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Umístění
vodních ploch, umístění oplocení a změna vyuŽití Území na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo
1310/'l1(ornápůda)' 1310121(ornápůda) a1321l6-(lrvalýtravní porost) vkat'Území Bolehošť' kteroupodal
Zdeněk Matyk (nar. 29.11.1954), Lipiny 24,517 71 Ceské Meziříčítakto:
Podle $ 79 a $ 92 odst. 1 stavebního zákona a $ 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější Úpravě
územníhořízení, veřejnoprávní smlouvy a Územního opatření vydává

územnírozhodnutí o umístěnístavby

pro stavbu: Umístění vodních ploch, umístění oplocení a změna využitíúzemína pozemcích:
pozemkové parcely parcelní číslo1310l11 (orná půda), 1310/21 (orná půda) a 132116 (trvalý travní porost) v

kat. územíBolehošt'.
Stavba bude obsahovat:
Jedná se o obnovu zatrubněného vodního toku na Úseku o délce 230m vytvořením nového koryta s přírodně

blízkou morfologií' vyhloubení dvou drobných vodních ploch A (1910m2) a B (280m2, vyhloubení
záchytného průlehu o hloubce 0,2m a délce 120m' výsadby autochtonních dřevin a založení trvalých
porostů, umístění biotechnických objektů'

Pro umístění a proiektovou přípravu stavbv se stanoví tvto podmínkv:
1. Stavba bude umístěna v souladu s předloŽenou dokumentací stavby dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 503/2006
Sb., zejména s údaji v průvodnía souhrnné technické zprávě, ve kterých jsou zapracovány podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů a s ověřenou grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současnéhostavu Území v měřítku 1:1000 s poŽadovaným umístěním stavby, s vyznačenímvazeb a vlivů
na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků'

Rozhodnutí o námitkách úěastníkůřízení:
Námitky nebyly Vzneseny.

ien ''správní řád''):
Zdeněk Matyk (nar' 29.11.1954), Lipiny 24,517 71 ČeskéMeziříčí
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odůVodnění
Městský úřad v Týništi nad orlicí, odbor - stavební úřad obdrŽel dne 8.'|O'2O12 Žádost o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby.
Žádost byla předepsan17m způsobem doloŽena.
Městský Úřad v Týništi nad orlicí, odbor - stavební úřad opatřením ze dne 18.1o.2o12 oznámil podle $ 87
odst. 1 stavebního zákona zahájení Územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústníjednáni na
den: 14.11.2012 (středa) konané v místě: Kance|ář stavebního Úřadu č. 218 v budově Městského úřadu
Týniště nad orlicí. Námitky Účastníkůřízení azávazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny
nejpozději při veřejném ústnímjednání.

Vvpořádání s námitkami účastníků
řízení:
V průběhu řízenínebyly VZneseny žádnénámitky.

Vvhodnocení připomínek veřeinosti :
V průběhu řízenínebyly Vzneseny žádnépřipomínky.
Stanovení okruhu úěastníkůřízení:
Při vymezování okruhu účastníků
řízení dospěl Městský Úřad v Týništi nad orlicí, odbor - stavební Úřad k
závěru, že právní postavení Účastníka řízení v souladu s ust. $ 85 stavebního zákona v daném případě
přísluší(vedle Žadatele a obce, na jejímžÚzemí má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům

pozemků (a stavbám na nich), na kterých mábÝÍ poŽadovaný záměr uskutečněn' a dále osobám, které mají
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich): pozemkové parcely parcelní
číslo1281/3 (orná půda), 128115 (orná půda), 129014 (orná půda), 130012 (orná půda), '1302 (orná půda),
'l309 (orná půda)' 131017 (orná půda), 1310/8 (orná půda), 1310/10 (orná půda), 131ol27 (orná půda),
131714 (orná půda), 132011 (orná půda), 1320110 (orná půda), 132111 (trvalý travní porost), 132117 (trvalý
travní porost)' 1321l18 (trvalý travní porost), 1772115 (vodní plocha), 1772131 (vodní plocha), 1772133 (vodní
plocha), 177319 (orná půda) a 1773110 (orná půda) v kat. územíBolehošt' a vlastníkům anebo správcům
stávajícíchtoků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani
jiná práva k dalším(vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Městský Úřad v Týništi nad orlicí, odbor - stavební úřad v průběhu Územního řízenío umístěnístavby
posoudi| Žádost o vydání územníhorozhodnutí o umístění stavby z h|edisek uvedených v $ 90 stavebního
zákona, projednaljis účastníkyřízení a s dotčenýmiorgány a posoudilshromáŽděná stanoviska.
Městský úřad v Týništi nad orlicí, odbor - stavební úřad v průběhu Územního řízenío umístěnístavby
neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbyvá
platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná Žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné
rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné
povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná Žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.
Uzemní rozhodnutí pozbývá platnosti téždnem, kdy stavební úřad obdrŽel sdělení žadatele, Že upustil od
záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru )iŽ zahá4ena'
Seznam všech účastníkŮřízení:

Zdeněk Matyk, AGRosPoL Bolehošt', a.s., Zdenka Blažková, Kristina Colloredo-Mansfeldová, Marie
Hejlová, parrrr'še Horáková, Zdeňka Janásková, Zdeněk Myšák' oBEc BOLEHoŠŤ,Povodí Labe, státní
podnik, Josef Sabata' TYRASIL TRADE s.r.o., Michaela Víchová.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou Účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení;
prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. odvolání se podává u zdejšíhoÚřadu a
rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové.

Pavel Rohlíčekv. r.
Referent stavebního úřadu
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Tento dokument musí být vyvěšen na Úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícímdálkový přístup pod|e věty druhé $ 25 odst. 2 správního řádu. 15' den je poslednim dnem

oznámení.
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RozděIovník
Úěastníci řízení

Doručení jednotlivě:

Zdeněk Matyk, Lipiny 24,517 71 ČeskéMeziříčí
Doručeníveřejnou vyhláškou :
AGROSPOL Bo|ehošt', a.s., Bolehošť 140, 5'17 31 Bolehošt'
ZdenkaBlaŽková, K Tabulkám 1448, Kostelec nad orlicí, 517 41 Kostelec nad orlicí
Kristina Colloredo-Mansfeldová, Zámecká 5, opočno, 517 73 opočno
Marie Hejlová' Černíkovice177,517 04 Černíkovice
Danuše Horáková, Lipiny 21, Bolehošt', 517 71 Bolehošť
Zdeňka Janásková, DruŽstevní 882' Týniště nad orlicí, 517 21 Týniště nad orlicí
Zdeněk Myšák' Bolehošt' 107,517 31 Bolehošť
oBEc BoLEHoŠŤ,Bolehošt', 517 31 Bolehošt'
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Josef Šabata'Domašín 44, Černíkovice, 516 01 Černíkovice
TYRAS|L TRADE s.r.o., Botanická 606124, Brno - Veveří, 602 00 Brno
Michaela Víchová, Čs.armády 878, Týniště nad or|icÍ, 517 21Týniště nad orlicí

Úraoy pro vyvěšenía podání zprávy o datu vyvěšenía sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad - odbor správní, MírovéNáměstí 90, 517 21 Týniště nad orlicí

obecní Úřad Bolehošť, Bolehošť, 517 31 Bolehošt'
Dotčenéorgány (doručení jednotlivě)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor Životního prostředía zemědělství' Pivovarské náměstí
1245' 500 03 Hradec Králové 3
Městský úřad, stavební úřad - životníprostředí, oda' Žp Palackého nám. 38, 514 41 Kostelec nad

'

orlicí

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, poloŽky 1B, písm' a) sazebníku 1000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem dne 26.'1o'2o12.
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