
 

 

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 

OVŽP/21020/16-5192/15/No                  V Rychnově nad Kněž. dne 25. července 2016 

Oddělení silničního úřadu a úřad územního plánování 
Vyřizuje: Nováková Lidmila 

Telefon: 494509654 

E-mail:lidmila.novakova@rychnov-city.cz 

 

U S N E S E N Í  
(veřejnou vyhláškou) 

 

Dne 25.7.2016 byl Městskému úřadu v Rychnově nad Kněžnou, odboru výstavby a 

životního prostředí doručen poslední podklad  ve věci vydání stavebního povolení na 

rekonstrukci silnice „II/320 Voděrady- Lično“ stavebníkem Královéhradecký kraj, Pivovarské 

náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupen společností SÚS Královehradeckého kraje 

a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové, IČ 27502988.  

 Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako 

věcně příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a 

veřejně přístupných účelových komunikací dle §40 odst. 4 písm.a) zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a dle § 65 odst. 2 

zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v řízení 

p o k r a č u j e. 

 

 

 

Odůvodnění 

 
Stavebník Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 

zastoupen společností SÚS Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové, 

IČ 27502988, podal dne 14.10.2015 žádost o vydání stavebního povolení na rekonstrukci 

silnice „II/320 Voděrady- Lično“ Toto řízení bylo přerušeno dne 22.10.2015, č.j. 

OVŽP/29634/15-5192/15/No z důvodu chybějících dokladů. Doklady byly doloženy dne 

25.7.2016. Tímto dnem tedy speciální stavební úřad pokračuje ve správním řízení ve věci 

vydání stavebního povolení. O tomto usnesení jsou vyrozuměni účastníci řízení. Zahájení 

správního řízení bude oznámeno všem účastníků řízení po vydání dokladu o pokračování 

řízení. 

 

 

Poučení o opravném prostředku: 

 
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů  

ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Královehradeckého kraje, a to podáním učiněným  
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u Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí. Podle § 

76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek. 

 

 

 

 

                                                                                                        Lidmila Nováková v.r. 

                                                                                        Samostatná odborná referentka OVŽP  

                                                                                                 MěÚ Rychnov nad Kněžnou    

 
otisk úředního razítka 

 

                                                                              

Toto přerušení usnesení o pokračování řízení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-

ti dnů. 

 

 

 

 

..............................................................                 ................................................................... 

datum vyvěšení                                                       datum sejmutí 

 

Razítko a podpis oprávněné osoby 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí se: 
SÚS Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové 

MěÚ Rychnov nad Kněžnou – úřední deska 

Obec Voděrady – úřední deska 

Obec Lično – úřední deska 

Obec Třebešov – úřední deska 
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