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ÚZEMNí

ROZHODNUTí

Městský úřad v Týništi nad Orlicí, odbor - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13
odst. 1 písmo d) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby: Chodník pro pěší a cyklisty Albrechtice nad Orlicí Týniště nad Orlicí (společná stezka pro pěší a cyklisty) na pozemcích: pozemkové parcely parcelní
číslo 94/6 (trvalý travní porost), 94/3 (trvalý travní porost), 94/7 (trvalý travní porost), 94/8 (trvalý
travní porost), 102/5 (trvalý travní porost), 102/6 (trvalý travní porost), 102/15 (trvalý travní porost),
103/10 (orná půda), 373/1 (ostatní plocha) a 378 (ostatní plocha) v kat. území Albrechtice nad
Orlicí, kterou podal Obec Albrechtice nad Orlicí (IČ - 00579106), Na Výsluní 275, 517 22
Albrechtice nad Orlicí takto:
Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

územní

rozhodnutí

o umístění

stavby

pro stavbu: Chodník pro pěší a cyklisty Albrechtice nad Orlicí - Týniště nad Orlicí (společná
stezka pro pěší a cyklisty) na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 94/6 (trvalý travní
porost), 94/3 (trvalý travní porost), 94/7 (trvalý travní porost), 94/8 (trvalý travní porost), 102/5
(trvalý travní porost), 102/6 (trvalý travní porost), 102/15 (trvalý travní porost), 103/10 (orná půda),
373/1 (ostatní plocha) a 378 (ostatní plocha) v kat. území Albrechtice nad Orlicí.
Stavba bude obsahovat:
Navrhovaný chodník - stezka pro pěší a cyklisty propojuje obce Týniště nad Orlicí a Albrechtice
nad Orlicí. Trasa stezky povede v souběhu se stávající komunikací 11/305,vpravo ve směru do
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Albrechtic nad Orlicí a podél ul. Na Hrázce v Albrechticích nad Orlicí. Společná stezka je řešena
jako obousměrná, šíře 2,10m. Na okraji obce Albrechtice nad Orlicí se od společné stezky
odděluje chodník pro pěší šíře 1,50m, který pokračuje podél komunikace 11/305až ke stávajícímu
chodníku v ul. Na Drahách. Stezka pro cyklisty v tomto místě překračuje silnici 11/305a pokračuje
podél ul. Na Hrázce až k průjezdu nově budovanou protipovodňovou hrází, kde je ukončena.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací stavby dle přílohy Č. 4 vyhlášky
Č. 503/2006 Sb., vypracovanou Ing. Stanislavem Měřínským, ČKAIT - 0101660,
zejména s údaji
v průvodní a souhrnné technické zprávě, ve kterých jsou zapracovány podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů a s ověřenou grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku 1:500 s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb
a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a sousedních staveb a řešení napojení
stavby na sítě technické infrastruktury.
2. Vytyčení veškerého podzemního vedení.
3. Dodržovat vyhl. č 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby a související
předpisy.
4. V projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení pro stavbu bude zejména řešeno:
- PO bude zpracována v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, vyhláškou
Č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhláškou Č. 501/2006 Sb.,
zákonem Č. 13/1997 Sb., a předpisů souvisejících, ve znění pozdějších úprav.
- PO bude zpracována v souladu s § 156 stavebního zákona - Požadavky na stavby, kdy pro
stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě
po dobu předpokládané existence bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu,
požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, ochranu proti hluku a na
úsporu energie a ochranu tepla.
- V dokumentaci pro stavební řízení bude řešena organizace výstavby, zařízení staveniště,
skládky materiálu a přístup a příjezd na staveniště. Staveniště bude navrženo v souladu se
zákonem č.309/2006 Sb. - požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na staveništích.
V dokumentaci budou navržena opatření na dodržení limitů hluku a vibrací podle nařízení vlády
Č. 272/2011 Sb.
- Do situace stavby budou přehledně vyznačeny veškeré stávající a nově navržené inženýrské
sítě a to řady i přípojky, jejich vzájemné odstupy, křížení a prostorové uspořádání bude řešeno v
souladu s ČSN 73 6005. Toto bude provedeno na základě vytýčení veškerých podzemních vedení.
5. Projektová dokumentace musí být projednána se všemi dotčenými orgány státní správy, správci
sítí a těmi účastníky řízení, jejichž vyjádření jsou součástí dokladové části zadání stavby a kteří si
další vyjádření vymínili.
6. Do dalšího stupně projektové dokumentace zapracovat podmínky dotčeného orgánu na úseku
státní památkové péče.
7. Do dalšího stupně projektové dokumentace zapracovat podmínky z vyjádření o existenci
podzemního vedení příslušných správců sítí (Teléfonica 02 Czech Republic a.s.; ČEZ Distribuce
a.s ..; RWE Distrtibuční služby s.r.o.; AQUA servis a.s. RK,)
8. Do dalšího stupně PO budou zapracovány podmínky stanoviska dotčeného orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu.
9. K případnému kácení dřevin v souvislosti s realizací stavbu bude vydáno povolení ke kácení
dřevin.
10. O stavební povolení stavby stezky je nutno požádat příslušný speciální stavební úřad -
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Městský úřad Kostelec nad Orlicí, odbor dopravy - obecní živnostenský úřad.
Stavební úřad do stanovení podmínek pro umístění stavby a pro zpracování projektové
dokumentace nezahrnul podmínky z vyjádření a stanovisek účastníků řízení, správců sítí a
dotčených orgánů, vztahující se až k přípravě a realizaci stavby. Tyto podmínky budou zahrnuty do
podmínek pro povolení stavby ve stavebním povolení.
Předložená dokumentace pro územní řízení vykazuje splnění některých podmínek, které byly
stanoveny účastníky řízení a dotčenými orgány, proto tyty podmínky stavební úřad již nezahrnul do
stanovení podmínek tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb.! správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"):
Obec Albrechtice nad Orlicí (IČ - 00579106), Na výsluní 275, 51722
Albrechtice nad Orlicí

Odůvodnění
Městský úřad v Týništi nad Orlicí, odbor - stavební úřad obdržel dne 11.03.2013 žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby.
Městský úřad v Týništi nad Orlicí, odbor - stavební úřad opatřením ze dne 12.03.2013 oznámil
v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění
stavby a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1
stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a
závazných stanovisek dotčených orgánů do 20 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Žadatel předložil žádost o umístění stavby v souladu s § 3 vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, veřejnoprávní smlouvy a stavebního řádu, žádost byla podána na
předepsaném formuláři, jejíž obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze Č. 1 vyhlášky
Č. 503/2006 Sb. K žádosti byly připojeny přílohy uvedené v části B přílohy Č. 1 vyhlášky
Č. 503/2006 Sb. a podklady dle § 86 odst. 2 a 3 stavebního zákona. Předložené přílohy a podklady
jsou založeny ve spisu stavebního úřadu vedeném v této věci. Dokumentace záměru je
vypracována v souladu s přílohou Č. 4 vyhlášky Č. 503/2006 Sb. a je zpracována osobou
oprávněnou k výkonu vybrané činnosti ve výstavbě ve smyslu § 158 stavebního zákona.
Při posuzování dokumentace pro umístění stavby vycházel stavební úřad z ustanovení § 159
odst. 1 stavebního zákona kde je zakotveno, že projektant odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost jím zpracované dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zejména za respektování
požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci a je povinen dbát právních
předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru,
působit v součinnosti s příslušnými orgány územního plánování a dotčenými orgány.
Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení, kdy účastníky územního řízení jsou dle
ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona: a) žadatel; b) obec, na jejímž území má být požadovaný
záměr uskutečněn. A dále dle stejného právního ustanovení odst. 2, účastníky územního řízení
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dále jsou: a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn,
není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li
o případ uvedený v písmenu d); b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím
přímo dotčeno; c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Na základě výše
uvedeného stavební úřad do okruhu územního řízení zahrnul žadatele - obec Albrechtice nad
Orlicí; vlastníky sousedních pozemků včetně staveb na nich a dále vlastníky a správce veřejné
technické a dopravní infrastruktury, kterými jsou , AQUA SERVIS, a.s., Eva Burešová, ČEZ
Distribuce, a.s., ORLICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ, a.s., Hana Piecková, Policie ČR - Dopravní inspektorát,
Povodí Labe, státní podnik, RWE Distribuční služby, s.r.o., Římskokatolická farnost Týniště nad
Orlicí, Správa silnic Královéhradeckého kraje, Jarmila Škodová, Telefonica 02 Czech
Republic,a.s., Dana Valentová.
Stavební úřad nezjistil žádné okolnosti (např. blízkost odstupů staveb, nebo hrozící zastínění
apod.), jež by odůvodňovaly potřebu rozšířit okruh účastníků řízení, nad tento rámec.
Stavební úřad stanovil, že dotčenými orgány státní správy v tomto územním řízení jsou: Městský
úřad Kostelec nad Orlicí odbor životního prostředí, který hájí zájmy na úseku ochrany životního
prostředí - ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského
půdního fondu, ochrany lesa a odpadového hospodářství; Hasičský záchranný sbor KHK, územní
odbor Rychnov n. K. hájící zájmy na úseku požární ochrany; Městský úřad Kostelec nad Orlicí
odbor územního plánu - stavební úřad, jako orgán územního plánování hájící zájmy v souladu s
§ 18 stavebního zákona; Městský úřad Kostelec nad Orlicí odbor kultury, školství a tělovýchovy,
z hlediska případných archeologických nálezů a Městský úřad Kostelec nad Orlicí odbor dopravy a
silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad - stavební povolení; Přiložená závazná
stanoviska a další opatření těchto dotčených orgánů státní správy byla souhlasná s navrhovaným
umístěním stavby.
Stavební úřad přezkoumal a posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby dle
§ 90 stavebního zákona, zda je záměr žadatele v souladu s vydanou územně plánovací
dokumentací; s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území; s požadavky tohoto zákona a jeho
prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využití území; s požadavky na
veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu; a požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů a s ochranou práva právem chráněných zájmů účastníků řízení.
Závazným podkladem pro vydání územního rozhodnutí je na území obce Albrechtice nad Orlicí
územní plán schválený z roku 2013, který určuje předpokládaný rozvoj v území a který je
výsledkem dohody dotčených správních orgánů (hájících zájmy společnosti na úseku svých
speciálních předpisů), ostatních subjektů a vlastníků nemovitostí v řešeném území. Žádost o
vydání rozhodnutí o umístění stavby musí být s územně plánovací dokumentací v souladu. Dle
hlavního výkresu územního plánu se pozemky, na kterých je umístění stavby navrženo, nacházejí
ve funkčních plochách "Dopravní infrastruktura - silniční". Dle textové části územního plánu stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, je v plochách dopravní
infrastruktury - silniční, určeno hlavním využití pro pozemky, stavby a koridory silniční dopravy,
včetně dopravy v klidu a vybraných veřejných prostranství; přípustné využití mimo jiné i pro
komunikace pro pěší a cyklisty.
Navrhovaný záměr je tedy zcela v souladu s územním plánem obce a se záměry a cíli územního
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plánování. O dodržení zákonných podmínek pro podmínečnou přípustnost umístění stavby
nasvědčují souhlasná stanoviska dotčených orgánů, jež hájí zájmy dané zvláštními předpisy.
Při posuzování, zda záměr - umístění předmětné stavby je v souladu s požadavky tohoto zákona a
jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území vycházel
stavební úřad především z požadavků vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využití území v platném znění a dále pak částečně z požadavků vyhlášky Č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby.
Stavební úřad zkoumal splnění požadavků na umisťování staveb dle vyhlášky Č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, což mu předepisuje ustanovení § 1 této vyhlášky.
Podle tohoto ustanovení stavební úřady postupují mimo jiné i při rozhodování o umístění stavby.
Zejména pak zkoumal požadavky vztahující se ke umístění konkrétního stavebního záměru, dle
ustanovení části třetí této vyhlášky.

· § 20 odst. 1 kdy: V souladu s cíli a úkoly územního plánování je obecným požadavkem takové
vymezování pozemků, stanovení podmínek jejich využívání a umisťování staveb na nich, které
nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území. Předložený záměr tyto podmínky splňuje - viz
odůvodnění souladu záměru s územně plánovací dokumentací a záměry územního plánování.
· § 20 odst. 4 kdy: Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména
velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry, umožňoval
umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel a aby byl dopravně napojen na kapacitně
vyhovující přístupnou veřejnou komunikaci.
Záměr těmto podmínkám vyhovuje, což je prokázáno dokumentací pro umístění stavby.
· § 20 odst. 5 kdy: Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno

-

a) umístění odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na něm
umístěných v rozsahu požadavků příslušné české technické normy pro navrhování místních
komunikací, což zaručuje splnění požadavků této vyhlášky
Záměr tuto podmínku splňuje, neboť dokumentace k územnímu řízení je pro dopravní stavbu.
b) nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních předpisů (zákon o odpadech a zákon
o vodách), které na pozemku vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm umístěných
Záměr řeší nakládání se srážkovými vodami - odvodnění tělesa stezky bude navrženo příčným a
podélným spádem na přilehlý terén, kde budou srážkové vody zasakovány. S odpady vzniklými při
výstavbě a provozu bude nakládáno dle zákona Č. 185/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky. O tom, že
tato záležitost je vyřešena správně, svědčí souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů.

· § 23 odst. 1 kdy: Stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby bylo umožněno jejich
napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku
umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a
provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry,
provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a
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bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a
charakteru stavby musí připojení splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a
přístup požární techniky.
Stavební úřad zkoumal, zda bude umístění navrhované stavby splňovat uvedené požadavky ve
spolupráci s dotčenými orgány státní správy spolupůsobícími v řízení a hájící zájmy společnosti na
úseku svých speciálních předpisů, k nimž patří i otázky životního prostředí, hygienické, veterinární,
ochrany povrchových a podzemních vod, ochrany památek, požární ochrany, bezpečnosti, civilní
ochrany, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování pohody bydlení, které jsou i v
přímém vztahu se soukromými zájmy fyzických osob a ovlivňují pohodu bydlení.
Umístění stavby vyhovuje požadavkům stavebního zákona a jeho prováděcím předpisům, zejména
obecným požadavkům na využití území.
Při posuzování zda umístění stavby je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledky řešení
rozporů a s ochranou práva právem chráněných zájmů účastníků řízení vycházel ze závazných
stanovisek dotčených orgánů, hájících zájmy společnosti na úseku svých speciálních správních
předpisů. Předložená závazná stanoviska byla souhlasná s umístěním předmětné stavby.
Záměr žadatele je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených
orgánů.
Městský úřad v Týništi nad Orlicí, odbor - stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění
stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v §
90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil
shromážděná stanoviska.
Městský úřad v Týništi nad Orlicí, odbor - stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění
stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve
výroku.
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti
a) bylo-Ii na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební
povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů,
nebo nabyl-Ii v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru,
b) bylo-Ii v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy
se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-Ii na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným
inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
d) byla-Ii na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v
době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla
účinnosti.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že
upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-Ii realizace záměru již
zahájena.
6 - MÚTý/ST A V1717 120 13-5-Rozh-ÚŘUS-Pa

Seznam všech účastníků řízení:
Obec Albrechtice nad Orlicí, AQUA SERVIS, a.s., Eva Burešová, ČEZ Distribuce, a.s.,
ORLICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ, a.s., Hana Piecková, Policie ČR - Dopravní inspektorát, Povodí
Labe, státní podnik, RWE Distribuční služby, s.r.o., Římskokatolická farnost Týniště nad
Orlicí, Správa silnic Královéhradeckého kraje, Jarmila Škodová, Telefonica 02 Czech
Hepublic.a.s., Dana Valentová.

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 zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové.

otisk úředního razítka

Ilona Palánová v. r.
Referent pověřený zastupováním vedoucího stavebního úřadu

Rozdělovník
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
Obec Albrechtice nad Orlicí, Na výslun í 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 51601
Rychnov nad Kněžnou
Eva Burešová, 1.Máje 75, 51722 Albrechtice nad Orlicí
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,40549
Děčín 2
ORLICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ, a.s., Lipská 251, 51721 Týniště nad Orlicí
Hana Piecková, Komenského 55, 51721 Týniště nad Orlicí
Policie ČR - Dopravní inspektorát, Rychnov nad Kněžnou, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové - Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Římskokatolická farnost Týniště nad Orlicí, Mírové nám. 1, Týniště nad Orlicí, 51721
Týniště nad Orlicí
Správa silnic KHK, Kutnohorská 59/23, Hradec Králové - Plačice, 500 04 Hradec Králové
Jarmila Škodová, Na Bělidle 947,51721
Týniště nad Orlicí
Telefonica 02 Czech Hepubíic.a.s., Za Brumlovkou 266,14022
PRAHA 4
Dana Valentová, Mládežnická 918, 534 01 Holice v Čechách
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Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Hasičský záchranný sbor KHK, Na Spravedlnosti 2010,51601
Rychnov nad Kněžnou
Městský úřad, odbor dopravy - obecní živnostenský úřad, Palackého nám. 38, 51441
Kostelec nad Orlicí
Městský úřad, odbor organizačně - správní, Palackého nám. 38, 51741
Kostelec nad
Orlicí
Městský úřad, stavební úřad - životní prostředí, odd. úřad územního plánování, Palackého
nám. 38, 51741
Kostelec nad Orlicí
Městský úřad, stavební úřad - životní prostředí odd. ŽP, Palackého nám. 38, 51441
Kostelec nad Orlicí
Správní poplatek, vyměřený podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zneru
pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1 písmo f) sazebníku 20000,- Kč byl zaplacen převodním
příkazem dne 19.03.2013.

Přílohy
Ověřená situace předaná po nabytí právní moci - 1x pro navrhovatele, 1x pro obecní úřad
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