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USNESENÍ 
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odbor územního plánování 
a stavebního řádu, který je příslušným správním orgánem podle ustanovení § 67 odst. 1 
písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
v souvislosti s ustanovením § 13 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném ke dni 31.12.2012 (dále jen „stavební 
zákon“), na základě žádosti obce Orlické Záhoří, IČO 00275204, 517 64 Orlické Záhoří 34 
podle ustanovení § 64 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“) 
 

p ř e r u š u j e 
 
odvolací řízení vedené pod č. j. 21596/UP/2014 o společném odvolání Mgr. Jana Židlického, 
nar. 30.04.1949, bytem Zborovská 41, Praha 5 a pana Jana Židlického, nar. 29.02.1980, 
bytem Svornosti 916/24, Praha 5, oba zastoupeni JUDr. Petrem Kužvartem, advokátem, 
Za Zelenou liškou 967, Praha 4 (dále jen „odvolatelé“) ze dne 12.03.2013 směřujícímu proti 
rozhodnutí Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí 
č. j.: OVŽP-17611/12-Lk, s. z.: OVŽP-13403/2012-Lk ze dne 07.02.2013, 
 

a to do 07.05.2019. 
 

 
Účastníkem řízení, na něhož se toto usnesení vztahuje ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 
správního řádu, je obec Orlické Záhoří, IČO 00275204, 517 64 Orlické Záhoří 34. 
 
 
 



21596/UP/2014 
 

 
 

2 

Odůvodnění 
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odbor územního plánování 
a stavebního řádu (dále také jen „odvolací orgán“) vydal rozhodnutí č. j. 21922/UP/2013/Kul 
ze dne 06.01.2014, kterým společné odvolání odvolatelů ze dne 12.03.2013 směřující proti 
rozhodnutí stavebního úřadu č. j.: OVŽP-17611/12-Lk, s. z.: OVŽP-13403/2012-Lk ze dne 
07.02.2013 podle ustanovení § 92 odst. 1 správního řádu jako opožděné zamítl. 
 
Rozhodnutím Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí 
č. j.: OVŽP-17611/12-Lk, s. z.: OVŽP-13403/2012-Lk ze dne 07.02.2013 bylo podle ustanovení 
§ 92 odst. 1 stavebního zákona a podle § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (dále jen „vyhláška č. 503/2006 
Sb.“), vydáno rozhodnutí o změně využití území »Skiareál “Jadrná“ na pozemcích: pozemková 
parcela KN č. 385, pozemková parcela KN č. 391, pozemková parcela KN č. 402, pozemková 
parcela KN č. 420, pozemková parcela KN č. 513, pozemková parcela KN č. 1209, pozemková 
parcela KN č. 583, tzn. ZE-GP č. 363,365, 388, 390, 1218, 393, 402, 403, 420, 419, 430, 431, 
1215, 433, 434, 435, 460, 463, 464/1, 465, 466, 493, 467, 494, 491, 1212, 498, 513, 522, 523, 
552, 578, 582, 585, 625, 617, 592 a 616, 584, 555, 556, 557, 580, 583 a v ZE-PK č. 554 a st. č. 
75, to vše v katastrálním území Jadrná, obec Orlické Záhoří, a pozemková parcela KN 
č. 2438/1 v katastrálním území Velký Uhřínov, obec Liberk, pro uvedený účel«. 
 
Rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj č. j. MMR-11022/2014-83/819 ze dne 31.10.2014 
však bylo podle ustanovení § 97 odst. 3 správního řádu ve spojení s ustanovením § 98 
správního řádu rozhodnutí odvolacího orgánu ze dne 06.01.2014 č. j. 21922/UP/2013/Kul 
zrušeno a věc vrácena odvolacímu orgánu s odůvodněním, že „poštovní zásilka adresovaná 
stavebnímu úřadu, která obsahovala odvolání, byla držiteli poštovní licence podána 
v zákonem stanovené patnáctidenní lhůtě (§ 83 odst. 1 správního řádu) dne 11.03.2013“. Dle 
posouzení Ministerstva pro místní rozvoj tedy bylo odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu 
č. j.: OVŽP-17611/12-Lk, s. z.: OVŽP-13403/2012-Lk ze dne 07.02.2013 podáno v zákonné 
patnáctidenní lhůtě ode dne oznámení předmětného rozhodnutí. Vyrozumění o nabytí právní 
moci rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj č. j. MMR-11022/2014-83/819 ze dne 31.10. 
2014 pak odvolací orgán obdržel dne 05.12.2014, a to včetně spisového materiálu věci se 
týkajícího. 
 
S ohledem na rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj č. j. MMR-11022/2014-83/819 ze dne 
31.10.2014 tak odvolací orgán postupoval v odvolacím řízení o společném odvolání odvolatelů 
ze dne 12.03.2013 podle ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu, podle kterého odvolací 
správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí 
předcházelo, s právními předpisy s tím, že správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává 
jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem 
a k vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného 
rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíží; tímto ustanovením 
není dotčeno právo na náhradu škody způsobenou nesprávným úředním postupem. 
 
Dne 03.06.2015 odvolací orgán obdržel žádost obce Orlické Záhoří, IČO 00275204, 517 64 
Orlické Záhoří 34 o přerušení řízení vedeného odvolacím orgánem pod č. j. 21596/UP/2014/Jj 
podle ustanovení § 64 odst. 2 správního řádu s tím, že řízení žádá přerušit na dobu osmi 
měsíců. 
 
Podle ustanovení § 64 odst. 2 správního řádu v řízení o žádosti přeruší správní orgán řízení 
na požádání žadatele; jestliže je žadatelů více, může tak učinit jen za podmínky, 
že s přerušením souhlasí všichni. 
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Podle ustanovení § 93 odst. 1 správního řádu jestliže v hlavě VIII částí druhé správního řádu 
upravující odvolací řízení není stanoveno jinak, pro řízení o odvolání se obdobně použijí 
ustanovení hlav I až IV, VI a VII části druhé správního řádu, tedy i ustanovení § 64 odst. 2 
správního řádu o přerušení řízení na žádost žadatele. 
 
Vzhledem k výše popsaným skutečnostem odvolací orgán usnesením č. j. 21596/UP/2014/Jj 
ze dne 04.06.2015 odvolací řízení vedené pod č. j. 21596/UP/2014/Jj o společném odvolání 
odvolatelů ze dne 12.03.2013 směřujícímu proti rozhodnutí Městského úřadu Rychnov nad 
Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí č. j.: OVŽP-17611/12-Lk, s. z.: OVŽP-
13403/2012-Lk ze dne 07.02.2013 přerušil, a to v souladu se žádostí obce Orlické Záhoří, 
IČO 00275204, 517 64 Orlické Záhoří 34 do 03.02.2016. 
 
Dne 27.01.2016 pak odvolací orgán obdržel další podání obce Orlické Záhoří, IČO 00275204, 
517 64 Orlické Záhoří 34 – žádost o prodloužení přerušení řízení vedeného odvolacím 
orgánem pod č. j. 21596/UP/2014/Jj podle ustanovení § 64 odst. 2 správního řádu o dalších 
šest měsíců, a to z důvodu soudního řízení probíhajícího u Městského soudu v Praze pod 
sp. zn. 10 A 113/2015. 
 
S ohledem na výše uvedené tedy odvolací orgán rozhodl tak, že odvolací řízení přerušil 
usnesením ze dne 03.02.2016 č. j. 21596/UP/2014/Jj, a to do 27.07.2016. 
 
Dne 25.07.2016 odvolací orgán obdržel další podání obce Orlické Záhoří, IČO 00275204, 
517 64 Orlické Záhoří 34 – žádost o prodloužení přerušení řízení vedeného odvolacím 
orgánem pod č. j. 21596/UP/2014/Jj podle ustanovení § 64 odst. 2 správního řádu, a to na 
dobu maximálně možnou, a to z důvodu soudního řízení probíhajícího u Městského soudu 
v Praze pod sp. zn. 10 A 113/2015. 
 
S ohledem na výše uvedené tedy odvolací orgán rozhodl tak, že odvolací řízení přerušil 
usnesením ze dne 27.07.2016 č. j. 21596/UP/2014/Jj, a to do 27.01.2017. 
 
Dne 18.01.2017 pak odvolací orgán obdržel další podání obce Orlické Záhoří, IČO 00275204, 
517 64 Orlické Záhoří 34 – žádost o prodloužení přerušení řízení vedeného odvolacím 
orgánem pod č. j. 21596/UP/2014/Jj podle ustanovení § 64 odst. 2 správního řádu o dalších 
dvanáct měsíců, a to z důvodu soudního řízení probíhajícího u Městského soudu v Praze pod 
sp. zn. 10 A 113/2015. 
 
S ohledem na výše uvedené tedy odvolací orgán rozhodl tak, že odvolací řízení přerušil 
usnesením ze dne 23.01.2017 č. j. 21596/UP/2014/Jj, a to do 23.01.2018. 
 
Dne 07.05.2018 pak odvolací orgán obdržel další podání obce Orlické Záhoří, IČO 00275204, 
517 64 Orlické Záhoří 34 – žádost o prodloužení přerušení řízení vedeného odvolacím 
orgánem pod č. j. 21596/UP/2014/Jj podle ustanovení § 64 odst. 2 správního řádu o další 
jeden rok, a to z důvodu soudního řízení probíhajícího u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 
10 A 113/2015. 
 
Vzhledem k tomu, že uvedené soudní řízení dosud probíhá, odvolací orgán rozhodl, jak 
je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, tedy předmětné řízení bylo přerušeno na dobu dvanácti 
měsíců ode dne 07.05.2018, kdy odvolací orgán obdržel žádost obce Orlické Záhoří, 
IČO 00275204, 517 64 Orlické Záhoří 34 o prodloužení doby přerušení řízení. 
 
Odvolací orgán dále upozorňuje, že ve smyslu ustanovení § 65 správního řádu lhůty pro vydání 
rozhodnutí ve věci neběží. Odvolací orgán bude pokračovat v řízení, jakmile uplyne lhůta 
pro přerušení řízení, nebo požádá-li o to účastník řízení, který požádal o přerušení. 
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Na vědomí: 
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou, ID DS: qc8bbmz 
 
Jednotlivě obdrží účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona: 
- obec Orlické Záhoří, 517 64 Orlické Záhoří 34, ID DS: x5ea6bu 
- obec Liberk, 517 12 Liberk 70, ID DS: 89kbmvf 
 
Veřejnou vyhláškou obdrží účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního 
zákona: 
-   Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí čp. 1245/2, Hradec Králové, 500 02 
-   Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové-Plačice,  
    500 04 
-   ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
-  O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle 
-  Hájková Věra Ing., Němčí 25, Podlesí, 562 01 
-  Grimová Ivana, Úzká 418, Choceň, 565 01 
-  Zběhlík Stanislav, Trčkova 791, Třebechovice pod Orebem, 503 46 
-  Binko Martin, Dlouhá 733, Pardubice, Svítkov, 530 06 
-  Novák Libor, Wolkerova 1196, Choceň, 565 01 
-  Nováková Milada, Wolkerova 1196, Choceň, 565 01 
-  Půhoný Jiří, Jana Žižky 1205, Choceň, 565 01 
-  Drábová Lenka, Gen. Govorova 569, Smiřice, 503 03 
-  Kopecká Vladimíra Ing., Synkov 28, Synkov-Slemeno, 516 01 
-  Bartoš František, U Janderáku 1700, Choceň, 565 01 
-  Bartošová Marie, U Janderáku 1700, Choceň, 565 01 
-  Hulc Ondřej Ing., Orlické Záhoří 34, 517 64  
-  Procházka Zdeněk, Široká 65/14, Praha, Josefov, 110 00 
-  Paikarová Petra PhDr., Zahradní 71, Vrbová Lhota, 289 11 
-  Židlický Jan, Zborovská 575/41, Praha 5, Malá Strana, 150 00 
-  Židlický Jan, Svornosti 916/24, Praha 5, Smíchov, 150 00 
-  Klímová Soňa Mgr., Kvasiny 101, 517 02 
-  Hynek Jiří, třída Edvarda Beneše 1425/17, Hradec Králové, 500 02 
-  Hynková Eliška, třída Edvarda Beneše 1425/17, Hradec Králové, 500 02 
-  Jiří Cvrček, Na kotli 724, 500 09 Hradec Králové-Malšovice 
-  Jitka Cvrčková, Orlické Záhoří 16, 517 64 Orlické Záhoří 
-  Zuzana Beranová Mgr., Východní 250/7, 162 00 Praha 
-  Lesy ČR, s.p.,  Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8 
-  Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
 
 
Poučení 
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení, k Ministerstvu 
pro místní rozvoj České republiky, podáním učiněným u Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje v Hradci Králové (§ 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu). 
 
Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolání proti tomuto usnesení nemá odkladný 
účinek. 
 
 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
  
 
Dr. Jana Řezníčková 
vedoucí oddělení stavebního řádu   
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K vyvěšení na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup a následnému 
potvrzení a vrácení: 
-  Krajský úřad Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, Pivovarské náměstí 1245, 500 03  
   Hradec Králové, 
-  Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, 

ID DS:qc8bbmz, 
-  Obecní úřad Orlické Záhoří, 517 64 Orlické Záhoří 34, ID DS: x5ea6bu, 
-  Obecní úřad Liberk, 517 12 Liberk 70, ID DS: 89kbmvf, 
-  Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice  
   v Orlických horách, ID DS: 2pnbr62. 
 
Toto usnesení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů, poslední den této lhůty je dnem 
jeho doručení. 
 
Po dobu vyvěšení písemného vyhotovení tohoto usnesení na úřední desce bylo toto usnesení 
zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne……………………    Sejmuto dne…………………………… 
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