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  Městský úřad Králíky 
        Č.J.:  

MUKR/16353/2017/OUPSU/328.3 - 3/MV/ÚŘSP/Ozná 
  ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  EV. ČÍSLO: 360/2018 
  A STAVEBNÍ ÚŘAD    VAŠE ZN./ZE DNE: 
        SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 

  ADRESÁT:     LISTŮ DOKUMENTU: 2 LISTŮ PŘÍLOH: 1 
  DLE ROZDĚLOVNÍKU    VYŘIZUJE: Bc. Marie Večeřová 
        TEL.:  +420 465 670 732 
        E-MAIL:  m.vecerova@kraliky.eu 

       V KRÁLÍKÁCH  08.01.2018 
 

V EŘE J N Á  V Y H L Á Š K A  

O Z N Á M E N Í  
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K  

ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 
 
 Dne 11.12.2017 podali  SNĚŽNÍK , a.s. (IČO - 26979136), Gajdošova 4392/7, Brno - Židenice, 615 
00  Brno zastupuje pan Ing. Milan Kisela (nar. 10.04.1957), Krajní 2179/11, Blansko, 678 01  Blansko 
žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu: sjezdová trať - E, 
zasněžování (Venkovní kabelové rozvody a elektroinstalace zasněžovacího systému, venkovní trubní rozvody 
a technologie zasněžování včetně šachet) na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 1059/1 (lesní 
pozemek) v katastrálním území Velká Morava. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební 
řízení. 
 
Předmětná stavba obsahuje: 
SO 01 sjezdová trať 

 sjezdová trať bude vytvořena v lesním průseku celkové šířky 25 až 30 m provedením terénních úprav.  
SO 10 venkovní trubní rozvody a technologie zasněžování včetně šachet 

 jedná se o liniovou stavbu o celkové délce 727 m s odběrnými místy č. 603 - 611.  
 Potrubí zasněžovacího bude uloženo do vykopané a vedeno k podzemním betonovým prefabrikovaným 

šachtám, ve kterých jsou umístěny automatické armatury pro připojení koncových zařízení (sněžných 
děl). 

 Zdrojem tlakové vody pro zasněžování bude stávající rozvod vedený v blízkosti horní části sjezdové 
tratě. Vedení zasněžování bude napojeno na stávající vedení - vedené ze stávající čerpací stanice PS400 
Marcelka. Do této čerpací stanice nebude stavebně ani technicky zasaženo, ani nebude zvýšen stávající 
povolený odběr vody. 

SO 11 Venkovní kabelové rozvody a elektroinstalace zasněžovacího systému 

 Kabelové rozvody zasněžovacího systému vedou elektrickou energii od zdroje k jednotlivým odběrným 
místům č. 603 - 611. Odběrné místo tvoří, podzemní betonová šachta s elektretem, ve kterém jsou 
umístěny připojovací body na odběr všech požadovaných druhů energií pro technologická zařízení 
zasněžování.  

 
 Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 94a odst. 2 stavebního zákona zahájení 
společného územního a stavebního řízení a současně nařizuje ústní jednání  spojené s ohledáním na místě na 
den 

 
09.02.2018 (pátek) v 10:00 hodin. 

 
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Dolní Morava. 

  
Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad sděluje účastníkům řízení, že v 

uvedené věci byly shromážděny podklady pro rozhodnutí. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního 
řádu, je účastníkům řízení poskytnuta možnost uplatnění práva vyjádřit se k těmto podkladům, a to při ústním 



 
- 2 - 16353/2017/OUPSU/MV/330 - 3/MV//ÚŘSP/Ozná  

jednání.  
 
Účastníci řízení a jejich zástupci mohou po celou dobu řízení nahlédnout do spisu, pořizovat si z něho 

výpisy a uplatnit své námitky. Taktéž po celou dobu řízení mohou dotčené orgány sdělit svá stanoviska. K 
závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání 
územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které 
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah 
stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.  
 
 Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.  
podle § 89 odst. 3,4 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů v rámci řízení jsou účastníci 
oprávněny podávat námitky: 
- účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a 
důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží 
- obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 
- účastník řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v 
rozsahu, jakým je její právo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může v 
územním řízení uplatňovat námitky v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jeho 
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se 
nepřihlíží. 
 

Účastník řízení, kterým je 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, a dále 
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti 
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je jeho právo přímo dotčeno. 

 
Účastník řízení, kterým je osoba dle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat 

námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá.  
V rámci řízení jsou účastníci oprávněni: 

- navrhovat důkazy a činit i jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, pokud správní úřad 
usnesením tuto dobu neomezí, 
- vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní úřad informace o řízení (dle § 36 
odst. 2 správního řádu), 
- nahlížet do správního spisu a žádat o vydání kopií jednotlivých písemností (dle § 38 odst. 1 správního řádu), 
- činit podání a jednat ve svém jazyce nebo jazyce své národnostní menšiny, 
- žádat sdělení oprávněných úředních osob, které v dané věci činí úkony, 
- před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k jeho podkladům (dle § 36 odst. 3 správního řádu), 
- zúžit předmět své žádosti nebo tuto vzít zpět, a to až do okamžiku vydání rozhodnutí nalézacího správního 
úřadu. 

 
Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání 

stavby, nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo 
založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo 
stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží. 

 
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 

regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci 
území, se nepřihlíží. 

 
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 
 
Účastníci řízení a jejich zástupci mohou nahlédnout do spisu a pořizovat si z něho výpisy. Do spisu je 

možné nahlédnout u Městského úřadu Králíky, odboru územního plánování a stavebního úřadu (pondělí, středa 
7:30-11:30, 12:30-17:00 hod, úterý, čtvrtek 7:30-11:30, 12:30 - 14:00 hod) a při ústním jednání. Nechá-li se 
některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
  



 
- 3 - 16353/2017/OUPSU/MV/330 - 3/MV//ÚŘSP/Ozná  

 Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad současně v souladu s ustanovením § 
36 odst. 3 správního řádu dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě 
do 5 pracovních dnů od data konání ústního jednání. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, 
které Vám bude v souladu s ustanovením § 72 správního řádu oznámeno. Do podkladů rozhodnutí mohou v 
případě potřeby účastníci řízení a jejich zástupci nahlédnout u Městského úřadu Králíky, odboru územního 
plánování a stavebního úřadu. Jedná se o lhůtu pro seznámení se spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, 
nikoli o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž 
stavební úřad nepřihlíží. 
 

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné úřední 
osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno 
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z 
něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 
předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za 
právnickou osobu. 

 
Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní 

dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez 
zbytečného odkladu námitku neuplatnil. 
 

Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad tímto opatřením splňuje svou 
povinnost stanovenou mu v ustanovení § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny tím, že 
oznamuje občanským sdružením nebo jejich organizačním jednotkám, jejichž hlavním posláním podle stanov 
je ochrana přírody a krajiny (dále jen „občanská sdružení“), pokud mají právní subjektivitu, zahájení 
předmětného řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto 
zákona. Dle ustanovení § 70 odst. 3 citovaného zákona se občanské sdružení stane účastníkem předmětného 
správního řízení, pokud svou účast písemně oznámí zdejšímu stavebnímu úřadu, a to do osmi dnů ode dne, kdy 
mu bylo předmětné oznámení o zahájení řízení doručeno. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí 
první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu (tj. první den vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední 
desce zdejšího úřadu) a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 
Vzhledem k tomu, že v řízení bude nezbytné provést místní šetření, prodlužuje se lhůta pro vydání 

rozhodnutí o dalších 30 dnů na celkových 60 dnů, přičemž tato lhůta začíná dnem následujícím po dni podání 
žádosti, tj. dne 12.12.2017, a končí dle ust.§ 71 odst.2 písm. a) správního řádu dnem předáním stejnopisu 
meritorního rozhodnutí k doručení, tedy nejpozději dne 12.02.2018, pokud nebude  nadřízeným správním 
úřadem prodloužena postupem dle ust. § 80 správního řádu. 

 
 

„otisk razítka městského úřadu Králíky“ 
 
 
 

Bc. Marie Večeřová v. r. 
referent odboru územního plánování a stavební úřad 
 
 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem 
oznámení. 
 
Datum vyvěšení: …………………................ Datum sejmutí: …………………................ 
 
 
…………………………………..................... …………………………………..................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko: Razítko: 
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V elektronické podobě V elektronické podobě 
zveřejněno od: …………………................ zveřejněno do: …………………................ 
 
 
…………………………………..................... …………………………………..................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění  Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění 
Razítko: Razítko: 
 
 
 

  
 
R o z d ě l o v n í k  
Účastníci řízení -  (doručení jednotlivě): 

Ing. Milan Kisela, Krajní 2179/11, Blansko, 678 01  Blansko 
Obec Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69  Dolní Morava 
SNĚŽNÍK , a.s., Gajdošova 4392/7, Brno - Židenice, 615 00  Brno 

 
Účastníci řízení -  (doručení veřejnou vyhláškou jmenovitě): 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 
Občanské sdružení "Za naší přírodu", V Bytovkách 660, Králíky, 561 69  Králíky 
Občanské sdružení Dolní Moravy, Vendolí 16, 569 14  Vendolí 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha - Žižkov, 130 00  Praha 

 
 

       

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) 
Město Králíky, Velké náměstí 5, Králíky, 561 69 Králíky 

      

Dotčené orgány (doručení jednotlivě) 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Jeseníky, Kaplanova 1931/1, 
Praha - Chodov, 148 00 Praha 
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, Na břehu 267/1a, Praha - 
Vysočany, 190 00 Praha 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, pobočka Ústí nad Orlicí, Mezi 
Mosty 1793, Pardubice - Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice - vyj. KHSPA21920/2017/HOK-UO 
Krajský úřad Pk, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré 
Město, 530 02  Pardubice - vyj. 78935/2017/OŽPZ/Si 
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Hanušovice, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 
08 Hradec Králové - vyj. LCR124/1000074/2017 
Město Králíky, Odbor VTS, Velké náměstí 5, Králíky, 561 69  Králíky - vyj. 14865/2017/OVTS/LChu 
Město Králíky, odbor životní prostředí, Velké náměstí 5, Králíky, 561 69  Králíky - vyj. 
14869/2017/OŽP/PB/2-156;14864/2017/OŽP/JO/2 
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha - Vršovice, 100 00  Praha - vyj. 
MZP/2017/550/794 a ZN/MZP/2017/550/31 
Obec Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69  Dolní Morava - vyj. RN/2017/247 
Pardubický kraj, odbor životního prostředí, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  
Pardubice - vyj. 14812/2016/OŽPZ/Le 
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Přílohy 
 
Situační snímek 
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