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ROZDĚLOVNÍK 

 

 

Oznámení veřejného projednání návrhu územního plánu Svídnice  
 

Městský úřad Kostelec n. Orl., stavební úřad – životní prostředí, jako úřad územního plánování (dále jen 
pořizovatel) příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), pořizuje na základě žádosti Obce Svídnice 
Územní plán Svídnice.  

 

V souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona a § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zahajuje pořizovatel řízení o návrhu územního plánu Svídnice.  

Veřejné projednání návrhu územního plánu Svídnice se bude konat dne 

8. října 2015 v 15:00 h 

v budově Obecního úřadu Svídnice, Svídnice 36, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
  

V souladu s § 52 odst. 1) stavebního zákona zveme na veřejné projednání návrhu územního plánu Svídnice 
jednotlivě dotčené orgány, Obec Svídnici, sousední obce a Krajský úřad Královéhradeckého kraje. 

 

Do návrhu územního plánu Svídnice je možno nahlédnout od 4.9.2015 do 15.10.2015: 
 

 na Městském úřadu Kostelec n. Orl., stavební úřad - životní prostředí (kanc. č. B104) 
 v budově Obecního úřadu Svídnice, Svídnice 36, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
 na internetových stránkách města Kostelec n. Orl., www.kostelecno.cz ,  záložka Městský úřad – územní 

plány (http://www.kostelecno.cz/mestskyurad/uzemniplany) 
 

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou uplatnit do 7 dnů ode dne veřejného 
projednání stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (podle § 50 stavebního 
zákona) změněny.  

Námitky proti návrhu územního plánu mohou v souladu s § 52 odst. 2) stavebního zákona podat pouze 
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, dále vlastníci, správci nebo provozovatelé veřejné 
dopravní nebo veřejné technické infrastruktury a zástupce veřejnosti, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 
veřejného projednání. Námitky musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující 
dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou. Námitky musí být uplatněny písemně a musí být 
opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Ve stejné lhůtě, tj, do 7 dnů ode dne 
veřejného projednání může každý v souladu s § 52 odst. 3) stavebního zákona uplatnit své připomínky.  
 

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Rovněž se nepřihlíží ke 
stanoviskům, námitkám a připomínkám, o kterých bylo rozhodnuto již při vydání Zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje.  
                                                     
 
                                                                                                 „otisk úředního razítka“ 
                                                                                                 
  Ing. Radomíra Padriánová 
 referent územního plánování 
                                                                                                     



   
ROZDĚLOVNÍK: 
 
Dotčené orgány: 
1. MÚ Kostelec n. Orl. – stavební úřad - životní prostředí (úsek životního prostředí) 
2. MÚ Kostelec n. Orl. – organizačně správní odbor (památková péče) 
3. MÚ Kostelec n. Orl. - odbor dopravy – obecní živnostenský úřad (doprava)  
4. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové (koordinované stanovisko)  
5. KHS Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov n.Kn. 
6. HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor prevence a CO, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov n. Kn. 
7. Ministerstvo dopravy, Nábřeží L. Svobody 12, P.O.BOX 9, 11015 Praha 1 
8. MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 
9. MO ČR Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité 

infrastruktury, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice 
10. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, odbor hornictví, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
11. Obvodní báňský úřad, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové 
12. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
13. ČR-SEI, územní inspektorát, Wonkova 1143, 500 02 Hradec Králové 
14. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 1585/9, 110 00 Praha – Nové Město 
15. Krajská veterinární správa – Státní veterinární správa, Jana Černého 370/40, 503 41 Hradec Králové 
 
Sousední obce: 
16. Město Kostelec nad Orlicí 
17. Městys Doudleby nad Orlicí 
18. Obec Vrbice 
19. Obec Krchleby 
20. Obec Kostelecké Horky 
 
Dále obdrží: 
1.  Obec Svídnice, Svídnice 36, 517 41 Kostelec n. Orl. 
2.  Žaluda, projektová kancelář, Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 
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