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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA  
 

Oznámení o zahájení řízení 
 
 
Magistrát města Hradec Králové, odbor ţivotní 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"), obdrţel podáním ze dne 8. 7. 2011 od ţadatele, kterým je: 
 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IČ 48172898, Víta Nejedlého 893, 
500 03  Hradec Králové 3,  
 
ţádost ve věci: 
Kanalizace Předměřice - změna č. 1, 
na parc. č. 1468/20, 1468/102, 1550/1 v katastrálním území Plotiště nad Labem, parc. č. 21/1, 
21/2, 21/3, 104/39, 202/4, 562/29, 587/3, 591/8, 591/9, 598/2, 875/1, 875/11, 875/13, 896/1, 
900/7, 957/1, 959/5, 2413, 2414, 2422 v katastrálním území Předměřice nad Labem. 
 
 

Popis:  

Změna stavby kanalizace Předměřice před jejím dokončením 

 SO 05 Výtlak V6 - změna trasy v km 0,185 - 0,204 (celková délka 255,0 se nemění) 

 SO 09 Výtlak V3 - změna trasy v km 0,000 - 0,180 (celková délka výtlaku se prodlouţí z 
původních 375,0 m na 380,0 m) 

 SO 13 Výtlak V4 - změna napojovacího místa na V1 a tím prodlouţení trasy (celková 
délka výtlaku se prodlouţí z původních 5,0 m na 210,0 m) 

 SO 14 Výtlak V1 - změna trasy v km 0,749 - 2,755 (celková délka výtlaku se zkrátí z 
původních 2855,0 m na 2755,0 m) 

 
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.  
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V souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu vodoprávní úřad 
 

oznamuje 
 

zahájení vodoprávního řízení ve věci Kanalizace Předměřice - změna č. 1 dotčeným 
orgánům státní správy a všem účastníkům řízení. 
 
Vodoprávní úřad podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a 
ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své 
námitky, popřípadě důkazy 

 

do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. 
 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 
přihlédnuto.  
 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloţí jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 

Poučení: 

Účastník řízení můţe podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a uţívání stavby nebo poţadavkům dotčených orgánů, 
pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo zaloţené 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 nepřihlíţí. 

V souladu s ustanovením § 38 správního řádu lze do projektu a dokladů nahlédnout na 
Magistrátu města Hradec Králové, odbor ţivotního 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. 
 
 
 

Obdrží: 
ţadatel 
1.  Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IDDS: vk5ciic 
  

dotčené správní úřady 
2.  Dráţní úřad, stavební sekce - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd 
3.  Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor 
 Hradec Králové, Dopravní inspektorát-dopravně inţenýrský úsek, IDDS: urnai6d 
  

S žádostí o vyvěšení: 
4.  Obecní úřad Předměřice nad Labem, IDDS: jrda9er 
5.  Magistrát města Hradce Králové, odbor správní, Československé armády 408,  
 502 00  Hradec Králové 
 
 
 
 
 

otisk úředního razítka  
Bc. Petr Zumr 
oprávněná úřední osoba 
referent vodoprávního úřadu 
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Příloha č. 1 
 
 
 
Žádost o vyvěšení: 
 

Veřejná vyhláška Magistrátu města Hradce Králové č.j.: SZ MMHK/118250/2011ŢP1/Zum 
ze dne  ve věci: „Kanalizace Předměřice - změna č. 1“, na parc. č. 1468/20, 1468/102, 
1550/1 v katastrálním území Plotiště nad Labem, parc. č. 21/1, 21/2, 21/3, 104/39, 202/4, 
562/29, 587/3, 591/8, 591/9, 598/2, 875/1, 875/11, 875/13, 896/1, 900/7, 957/1, 959/5, 
2413, 2414, 2422 v katastrálním území Předměřice nad Labem.   
 
 
Žádáme o vyvěšení této přílohy a veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dnů a téţ o zveřejnění 
způsobem umoţňujícím dálkový přístup. 
 
Po sejmutí  žádáme o vrácení  této  přílohy č. 1, doplněné potvrzením o vyvěšení a sejmutí, 
na Magistrát města  Hradec Králové, odbor ţivotního prostředí. 
  
  
 
 
Veřejná vyhláška zveřejněna dne:           ……………………………………… 
 
 
 
 
Veřejná vyhláška sejmuta dne:           ……………………………………… 
  

  
Současně se tímto potvrzuje, ţe po výše uvedenou dobu byla veřejná vyhláška zveřejněna téţ 
způsobem umoţňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
 
Podpis a razítko: 
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