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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

 
VÝZVA 

k vyjádření k podanému odvolání 
 
Městský úřad Žamberk, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1) písm. 
f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále jen 
„stavební zákon“, a jako stavební úřad místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“) v územním řízení přezkoumal žádost o 
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podle § 84 až 91 stavebního zákona na stavbu 
„fotovoltaická elektrárna 8,2 MW“ na pozemcích parcele č. 276/3, 274/23  a 280 v k.ú. 
Helvíkovice, kterou dne 07.05.2009 u stavebního úřadu podala společnost ENERGO 
HELVÍKOVICE a.s., IČ:285 47 551, Tiskařská 10/257, Praha, zastoupena Ing. Alešem 
Kysilkou, Bartolomějská 33, Brno (dále jen „stavebník“), a na základě toho vydal dne 
12.04.2010 územní rozhodnutí o umístění stavby. 
Proti tomuto rozhodnutí podala dne 30.04.2010 odvolání Společnost pro zachování kulturní 
krajiny obcí Podorlicka o.s. se sídlem Rybná nad Zdobnicí č.p. 177, 517 55 Rybná nad 
Zdobnicí, IČ: 227 30 371. 
  
Přiloženě Vám jakožto účastníkovi tohoto správního řízení v příloze přikládáme podané 
odvolání proti předmětnému rozhodnutí a současně Vás dle ustanovení § 86 odst. 2 zákona 
500/2004 Sb., (dále jen správní řád) 
 

vyzýváme 
abyste se ve lhůtě do 5 dnů ode dne doručení této výzvy vyjádřili k jejich obsahu. 
 
Poučení: 

- V rámci svého vyjádření se můžete vyjádřit ke všem skutečnostem uváděným 
v podaném odvolání a navrhnout další důkazy. 



- K nově navrhovaným důkazům správní úřad přihlédne dle § 82 odst. 4 správního řádu 
pouze tehdy, pokud jste je nemohl uplatnit dříve. 

- K vyjádření a důkazům navrženým po stanovené lhůtě správní úřad nepřihlédne. 
 
 
  
 
 

 
Jitka Brůnová 
referentka (oprávněná úřední osoba) 
 

U P O Z O R N Ě N Í  !  

Vyvěšení tohoto opatření okamžitě po jeho obdržení po dobu 15 dnů (v souladu s ust. § 26 odst. 2 

zákona č. 500/2004, správní řád) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Žamberk a Obecní 
úřad Helvíkovice. Zároveň tento obecní úřad žádáme o vrácení tohoto opatření s uvedením dne 
vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu. 

 Současně úřady uvedených obcí příslušných k vyvěšení tohoto dokumentu potvrzují, že tato 
písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (podle věty druhé § 25 ost. 2 

správního řádu). 
 

Vyvěšeno dne:     Sejmuto dne: 

(podpis a razítko)      (podpis a razítko) 

 
 

 

 

Doručí se: 
Účastníci řízení (dle § 85 odst.1 stavebního zákona doporučeně do vlastních rukou na doručenku): 
Žadatel: ENERGO HELVÍKOVICE a.s., Tiskařská 10/257, PRAHA  
  V zastoupení: Ing.Aleš Kysilka, Bartolomějská 33, 641 00 Brno 
Účastníci řízení (dle § 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou): 
Obec Česká Rybná, Česká Rybná 78 
Obec Helvíkovice, Helvíkovice 3 
DEKWOOD s.r.o., Tiskařská 257/10, Praha 
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 
Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Labe–prac. RK, Jiráskova 1320, Rychnov n. Kn. 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 
Společnost pro zachování kulturní krajiny obcí Podorlicka o.s., 517 55 Rybná nad Zdobnicí 177 
Dotčené orgány (doporučeně na dodejku): 

ČR – státní energetická inspekce, nám. Republiky 12, Pardubice 
Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor ŽPZE 
HZS PK, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí 
Drážní úřad, stavební sekce, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
Obecní úřad Helvíkovice 
Úřady obcí (k vyvěšení na úřední desku a k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí oznámení): 
Městský úřad Žamberk 
Obecní úřad Helvíkovice 
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