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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA  
 
 

Rozhodnutí 
 
 

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, 
věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní 
zákon"), a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "stavební zákon"), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád") obdržel 
podáním ze dne 6.3.2017 od žadatele, kterým je: 
 
OBEC VRCHOVNICE, IČO 00578827, Vrchovnice 18, 503 03  Smiřice, účastník řízení 
v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, 
 
žádost ve věci: 
Vrchovnice - Stavba ČOV, splaškové a dešťové kanalizace a vypouštění OV -  změna 
stavby před jejím dokončením, 
na st. p. 14, parc. č. 6/1, 6/2, 8/2, 8/3, 139/2, 140/2, 145/3, 145/4, 164/1, p. p. k. 145/2, 146/1 
v katastrálním území Vrchovnice. 
 
 
Popis: 

 Změna stavby před jejím dokončením spočívá v prodloužení stoky "C" o 30 m a 
osazení lomové šachty č. 13 na části pozemku p.č. 185 v k.ú. Vrchovnice, dále o 
novou trasu na stoce "A" mezi šachtami č. 3, š. 4 a š. 5 s novou lomovou 
šachtou č. 4-1 na části pozemků p.č. 145/2, 145/7, 145/8, 145/9 a 145/10 v k.ú. 
Vrchovnice. 
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Na základě provedeného řízení vodoprávní úřad: 
 

I. povoluje    

podle § 15 odst. 1 vodního zákona a dle § 118 odst. 1 stavebního zákona změnu stavby 
před dokončením, která byla povolena rozhodnutím Magistrátu města Hradec Králové, 
odborem životního prostředí zn. SZ MMHK/136056/2012ŽP1/Nech MMHK/181945/2012 ze 
dne 21.10.2012 prodlouženého rozhodnutím zn. SZ MMHK/202926/2014ŽP1/Nech 
MMHK/210394/2014 ze dne 25.11.2014. 
 
Změna stavby před jejím dokončením spočívá v prodloužení stoky "C" o 30 m a 
osazení lomové šachty č. 13 na části pozemku p.č. 185 v k.ú. Vrchovnice, dále o novou 
trasu na stoce "A" mezi šachtami č. 3, š. 4 a š. 5 s novou lomovou šachtou č. 4-1 na 
části pozemků p.č. 145/2, 145/7, 145/8, 145/9 a 145/10 v k.ú. Vrchovnice. 
 
V ostatním zůstává rozhodnutí vydané Magistrátem města Hradec Králové, odborem 
životního prostředí zn. SZ MMHK/136056/2012ŽP1/Nech MMHK/181945/2012 ze dne 
21.10.2012, které bylo  prodlouženo rozhodnutím zn. SZ MMHK/202926/2014ŽP1/Nech 
MMHK/210394/2014 ze dne 25.11.2014 nezměněno. 
 
 
 

Odůvodnění: 
 
Dne 6.3.2017 podal žadatel OBEC VRCHOVNICE, IČO 00578827, Vrchovnice 18, 503 03  
Smiřice žádost ve věci „ Vrchovnice - Stavba ČOV, splaškové a dešťové kanalizace a 
vypouštění OV -  změna stavby před jejím dokončením“, na st. p. 14, parc. č. 6/1, 6/2, 8/2, 
8/3, 139/2, 140/2, 145/3, 145/4, 164/1, p. p. k. 145/2, 146/1 v katastrálním území Vrchovnice. 
Dnem podání bylo zahájeno správní řízení. 
  
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 49 odst. 1 správního řádu upustil od ústního jednání a 
místního šetření, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné 
podklady pro posouzení. V souladu s § 115 odst. 10 vodního zákona je rozhodnutí vydáno 
bez oznámení zahájení řízení. 
 
Účastníci řízení byli určeni dle § 109 odst. 1 stavebního zákona a dle § 115 vodního zákona 
v souladu s § 27 správního řádu. 
 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
Návrh byl doložen všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech 
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu, a dle vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, a dalšími doklady. 
  
Doklady nezbytné pro vydání povolení spolu s projektovou dokumentací tvoří spisovou 
složku k rozhodnutí a jsou ponechány k archivaci.  
 
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. 
 
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh na změnu stavby před 
jejím dokončením, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že 
stavbou nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, stavebním zákonem, předpisy 
vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy. 
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Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 správního 
řádu). Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode 
dne, kdy nabylo právní moci (§ 115 odst. 4 stavebního zákona). 
 

Jelikož výše uvedená stavba vyžaduje stavební povolení, lze ji užívat jen na základě 
kolaudačního souhlasu. Proto je třeba požádat příslušný vodoprávní úřad po dokončení 
stavby o vydání kolaudačního souhlasu (§ 122 odst. 1  stavebního zákona). 
 
Z důvodu velkého počtu účastníků řízení bylo řízení vedeno formou veřejné vyhlášky dle § 
25 správního řádu v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu  a dle § 115 odst. 8 vodního 
zákona. 
 
 
 
Pro další korespondenci používejte prosím naši značku.  

 
 
 

Poučení účastníků 
 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu 
odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá. Lhůta pro odvolání je 15 
dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tj. počet 
účastníků + 1 ks, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, podáním učiněným u 
Magistrátu města Hradec Králové. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
na jeho náklady Magistrát města Hradec Králové v souladu s § 82 odst. 2 správního řádu.  
 
 
 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) – k vyvěšení 
1. OBEC VRCHOVNICE, IDDS: vwjb8mf  
  
dotčené správní úřady 
2. Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p.  
   408/51, 500 03  Hradec Králové 3 
3. Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, Československé armády č.p. 408/51,  
    502 00  Hradec Králové 3 
4. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Krajské ředitelství Policie  
    Královéhradeckého kraje, územní odbor Hradec Králové - dopravní inspekto, IDDS:  
    urnai6d 
 
 
 

                                           otisk úředního razítka 
Martina Nechvílová 
oprávněná úřední osoba 
referent vodoprávního úřadu 
 
 
 
Vypraveno dne: 
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 Příloha č. 1 

 
 
1. Žádost o vyvěšení: 

 

Veřejná vyhláška Magistrátu města Hradce Králové  
 
č.j.: SZ MMHK/042650/2017ŽP1/Nech ze dne  ve věci: „ Vrchovnice - Stavba ČOV, 
splaškové a dešťové kanalizace a vypouštění OV -  změna stavby před jejím 
dokončením“, na st. p. 14, parc. č. 6/1, 6/2, 8/2, 8/3, 139/2, 140/2, 145/3, 145/4, 164/1, p. 
p. k. 145/2, 146/1 v katastrálním území Vrchovnice.   
 

 

Žádáme o vyvěšení této přílohy a veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dnů a též o zveřejnění způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

 

Po sejmutí  žádáme o vrácení  této  přílohy č. 1, doplněné potvrzením o vyvěšení a 
sejmutí, na Magistrát města  Hradec Králové, odbor životního prostředí. 
  
  
 
 
Veřejná vyhláška zveřejněna dne:           ……………………………………… 

 
 
 
 
Veřejná vyhláška sejmuta dne:           ……………………………………… 
  

  
Současně se tímto potvrzuje, že po výše uvedenou dobu byla veřejná vyhláška zveřejněna 
též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
 
Podpis a razítko: 
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