ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.:

VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

3.4.2018
SZ MMHK/061781/2018ŽP1/Tlu
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Ladislav Tluka
495707649
Ladislav.Tluka@mmhk.cz

DATUM:

16.5.2018

ZE DNE:
NAŠE ZN.:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení řízení
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. c) 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 3.4.2018 od žadatele, kterým je:
Obec Předměřice nad Labem, IČO 00269379, Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad
Labem, účastník řízení v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu,
kterého zastupuje Ing. Karel Pihýr, Třebechovická 834, 500 03 Hradec Králové
žádost ve věci:
„Propojení vodovodního řadu v ulici Na Obci, Předměřice nad Labem“,
na parc. č. 104/15, 202/6, 875/3 v katastrálním území Předměřice nad Labem,
Popis:
 Stavba technické infrastruktury - vodovod - stavba vodního díla. Propojení stávajících
vodovodních řadů v obci Předměřice nad Labem.
 Stavba bude umístěna na částech pozemků 104/15 , parc. č. 202/6 , parc. č. 875/3 , v
katastrálním území Předměřice nad Labem.
 Navržený vodovod propojí (zokruhuje) dva vodovodní řady v ulici Na Obci. Zároveň tak
umožní napojení dalších odběratelů.
 Vodovodní řad bude složen z několika větví "V", "V1", a "V2".
 Vodovodní řad "V" DN 100 mm začne ve staničení 0,000km, napojením na stávající
vodovod v kraji asfaltové vozovky před objektem č.p. 41. Odtud bude trasa vedena
jižním směrem, v asfaltové vozovce, v souběhu s navrženou kanalizační stokou v
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osové vzdálenosti 1,3m od sebe. Ve staničení 0,061 trasa uhýbá doleva opět v
souběhu s kanalizací, al vzhledem k šířkovým poměrům v osové vzdálenosti 0,8m od
sebe. Takto bude trasa vedena až do staničení 0,126 a dále už bude opět pokračovat v
asfaltové vozovce, v souběhu s navrženou kanalizační stokou v osové vzdálenosti
1,3m od sebe, a to až do konce této trasy ve staničení 0,318, kde dojde k napojení na
stávající vodovod DN 100. Celková délka tohoto vodovodního řadu bude 318m.
Vodovodní řad "V1" DN 80 mm začne ve staničení 0,000km řadu "V", přejde na
druhou stranu asfaltové vozovky a bude pokračovat západním směrem až do staničení
0,050, kde bude vodovodní řad ukončen podzemním hydrantem pro odkalení a
odvzdušnění potrubí. Celková délka tohoto vodovodního řadu bude 50m.
Vodovodní řad "V2" DN 80 mm začne ve staničení 0,126km řadu "V", přejde na
druhou stranu asfaltové vozovky a bude pokračovat jihozápadním směrem k č.p. 304,
do staničení 0,045, kde bude vodovodní řad ukončen podzemním hydrantem pro
odkalení a odvzdušnění potrubí. Celková délka tohoto vodovodního řadu bude 45m.
Projektovou dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby zpracoval Ing.
Miloslav Pišta, PROJEKTIS, Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, autorizovaný
inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT - 0600290) v 08/2017 pod č. zakázky
20117085, datum zpracování 12/2017 (DSP+DPS).
Rozhodnutí o umístění stavby - územní rozhodnutí vydal Magistrát města Hradec
Králové-odbor stavební dne 10.1.2018 pod zn. SZ MMHK/184271/2017 ST3/Hr
MMHK/006841/2018 ST3/Hr, nabytí právní moci 13.2.2018.
Souhlas podle § 15 odst.2 stavebního zákona vydal Magistrát města Hradec
Králové-odbor stavební dne 5.3.2018 pod zn. SZ MMHK/039350/2018 ST3/Hr
MMHK/042566/2018 ST3/Hr.
Bylo doloženo:
2 x Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby zpracoval Ing.
Miloslav Pišta, PROJEKTIS, Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, autorizovaný
inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT - 0600290) v 08/2017 pod č. zakázky
20117085, datum zpracování 12/2017 (DSP+DPS).
Plná moc pro zastupování udělená Obcí Předměřice nad Labem zastoupenou
Stanislavou Markovou - Starostkou obce pro Ing. Karla Pihýra, Třebechovická 834, 500
03 Hradec Králové ze dne 14.1.2018.
Rozhodnutí o umístění stavby - územní rozhodnutí vydal Magistrát města Hradec
Králové-odbor stavební dne 10.1.2018 pod zn. SZ MMHK/184271/2017 ST3/Hr
MMHK/006841/2018 ST3/Hr, nabytí právní moci 13.2.2018.
Souhlas podle § 15 odst.2 stavebního zákona vydal Magistrát města Hradec
Králové-odbor stavební dne 5.3.2018 pod zn. SZ MMHK/039350/2018 ST3/Hr
MMHK/042566/2018 ST3/Hr.
Kopie snímku katastrální mapy s navrženou trasou.
Vyjádření Obce Předměřice nad Labem k předmětné akci a PD ze dne 30.3.2018
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje k PD stavby
"Vodovod Předměřice nad Labem, propojení řadů v ul. Na Obci" v k.ú. Předměřice nad
Labem ze dne 5.3.2018 sp.zn. S-KHSHK 28491/2017/6, č.j. KHSHK
06414/2018/HOK.HK/No.
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje,
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany ke stavbě "Vodovod Předměřice nad
Labem, propojení řadů v ul. Na Obci" ze dne 26.3.2018 pod č.j. HSHK - 1524-2/2018.
Stanovisko MMHK - OŽP ze dne 25.9.2017 pod zn. SZ MMHK/161561/2017/ŽP/Kov
MMHK/166176/2017.
Stanovisko MMHK - odboru památkové péče ze dne 20.9.2017 pod zn.
MMHK/161552/2017/PP/MEJ, č.j. MMHK/163719/2017 PP/MEJ.
Stanovisko správce povodí, Povodí Labe, státní podnik, Hradec KRálové ze dne
26.9.2017 pod č.j. PVZ/1740494/Sk/0.
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Vyjádření Vodovodů a kanalizací Hradec Králové, a.s., ze dne 8.2.2018 pod č.j.
VAKHK/VHR/KS/18/0018.
vyjádření GridServices, s.r.o. ze dne 19.2.2018 pod zn. 5001665993 - (Povolení
stavby-stavební režim(ÚR+SP).
Sdělení ČEZ Distribuce a.s. o existenci energ. zařízení v majetku společnosti ČEZ
Distribuce pro akci: "Vodovod Předměřice nad Labem, propojení řadů v ul. Na Obci" ze
dne 8.2.2018 pod zn. 0100872645 + podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech jednotlivých vedení.
Stanovisko ČEZ Distribuce a.s. k PD na stavbu "Vodovod Předměřice nad Labem,
propojení řadů v ul. Na Obci" ze dne 13.2.2018 pod zn. 1096980946.
Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Teco Pro Services, a.s. k akci
"Vodovod Předměřice nad Labem, propojení řadů v ul. Na Obci" ze dne 8.2.2018 pod
zn. 0200708715.
vyjádření
CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., o existenci sítě
elektronicých komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických
komunikací společnosti ze dne 16.9.2017, č.j. 718267/17, číslo žádosti: 0117977366.
vyjádření
CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., o existenci sítě
elektronicých komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických
komunikací společnosti ze dne 8.2.2018, č.j. 5334111/18, číslo žádosti: 0118079443.
Stanovení podmínek CETIN ochrany sítě elektronických komunikací společnosti
CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 5.10.2017, č.j. POS 1026/17
pro stavbu "Vodovod Předměřice nad Labem, propojení řadů v ul. Na Obci".
Vyjádření HELAPC, Lochenice 20, 503 02 Lochenice ke stavebnímu povolení na akci
"Vodovod Předměřice nad Labem, propojení řadů v ul. Na Obci"

Uvedeným dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád"), zahájeno vodoprávní řízení. V souladu
s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu a ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona
vodoprávní úřad
oznamuje
zahájení vodoprávního řízení ve věci „Propojení vodovodního řadu v ulici Na Obci“,
Předměřice nad Labem dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení:
I.

ve věci povolení stavby vodního díla

stavebník a žadatel - § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona v souladu s § 27 odst. 1 písm.
a) správního řádu (cestou zplnomocněného zástupce)
Obec Předměřice nad Labem, Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem
vlastníci sousedních pozemků nebo stavby na něm, může-li být jejich právo navrhovanou
stavbou přímo dotčeno - § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona
st. p. 97/1, 98/1, 98/2, 101/1, 104/2, 106, 127, 222, 627, 647, 656, 687, 689, parc. č. 104/81,
155/4, 156, 157, 158/1, 159, 174/1, 174/13, 174/15, 174/16, 174/17, 176/1, 176/2, 193/2,
193/3, 196/1, 197, 198, 199/1, 199/3, 199/4, 199/5, 199/7, 199/8, 199/13, 199/15, 201/3,
201/4, 201/5, 2459 v katastrálním území Předměřice nad Labem, parc. č. 1210/1, 2307, 2308,
2309, 2310 v katastrálním území Lochenice.
osoby, jejichž práva, nebo povinnosti mohou být dotčeny - § 27 odst. 2) správního řádu
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové 3
HelaPC s.r.o., Lochenice 20, 503 02 Předměřice nad Labem
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Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 2
Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 3
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 3
osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon - § 27 odst. 3) správního řádu
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec
Králové 3
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec
Králové 2
Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády 408/51,
502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády 408/51,
502 00 Hradec Králové
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastníci jsou v souladu s ustanovením § 36 správního řádu oprávněni navrhovat důkazy a
činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, mají právo vyjádřit v řízení své
stanovisko a mají možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům i ke způsobu
jejich zajištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Vodoprávní úřad podle § 112 odst. 2) stavebního zákona a podle § 115 odst. 8) vodního
zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto.
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona 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.
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 podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
V souladu s ustanovením § 38 správního řádu lze do projektu a dokladů nahlédnout na
Magistrátu města Hradec Králové, odbor životního prostředí, v úřední dny, tj. pondělí a středa
v 8:00 – 17:00, v ostatní dny po dohodě.
Pro další korespondenci používejte prosím naši značku.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. Obec Předměřice nad Labem, IDDS: jrda9er – žadatel cestou zplnomocněného zástupce
zplnomocněný zástupce žadatele:

Ing. Karel Pihýr, Třebechovická 834, 500 03 Hradec Králové
2. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
3. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic
4. HelaPC s.r.o., IDDS: dh492fw
5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
6. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
7. Královéhradecká provozní a.s., IDDS: he9eugn
8. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
dotčené správní úřady
9. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e
10. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r
11. Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p.
408/51, 502 00 Hradec Králové
12. Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p.
408/51, 502 00 Hradec Králové
S žádostí o vyvěšení:
13. Obecní úřad Předměřice nad Labem, IDDS: jrda9er
14. Magistrát města Hradec Králové, odbor správní, Československé armády č.p. 408/51,
502 00 Hradec Králové 3

otisk úředního razítka

Ladislav Tluka
oprávněná úřední osoba
referent vodoprávního úřadu

Vypraveno dne:

5/6

Č.j. SZ MMHK/061781/2018ŽP1/Tlu

Příloha č. 1
Žádost o vyvěšení:
Veřejná vyhláška Magistrátu města Hradce Králové č.j.: SZ MMHK/061781/2018ŽP1/Tlu
MMHK//091035/2018 ze dne 16.5.2018 ve věci: „Propojení vodovodního řadu v ulici Na
Obci, Předměřice nad Labem“, na parc. č. 104/15, 202/6, 875/3 v katastrálním území
Předměřice nad Labem.
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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