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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA  
 
 

Rozhodnutí 
 
 

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, která byla povolena 
rozhodnutím č.j. 87225/ŢP1/Zum/2006/2, ze dne 5. 3. 2007, a to objektů 

o SO 05 Výtlak V6 
o SO 09 Výtlak V3 
o SO 13 Výtlak V4 
o SO 14 Výtlak V1 
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Na základě provedeného řízení vodoprávní úřad: 

I. povoluje    

podle § 15 vodního zákona a dle § 118 odst. 1 stavebního zákona změnu stavby vodního 
díla Kanalizace Předměřice před jejím dokončením: 
 

1. Údaje o vodním díle: 

SO 05 Výtlak V6  

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

Jedná se o posunutí trasy potrubí ze soukromých pozemků. V místě soutoku potoka 
Luţiny s bezejmenným pravostranným přítokem bude potrubí protlačeno pod korytem 
obou vodotečí. 
 

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) 

Trasa výtlaku je posunuta ze soukromých pozemků do zeleného pásu, popř. do tělesa 
místní komunikace. Jedná se o úsek od napojovacího místa na výtlaku V1 v napojovací 
šachtě č. 2 do staničení km 0,180. 
 

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) 

Výtlačný řad vede od ČS4 (bez změny) místní komunikací aţ k silnici III/29913. Zde 
bude napojena do výtlaku V1 v místě napojovací šachty č. 1. 
 

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) 

Nově navrţená trasa potrubí se bude napojovat na původní trasu v napojovací šachtě 
č. 1, umístěné v silnici III/29913. Nová trasa je dále vedena v levém jízdním pruhu této 
komunikace, popř. v krajnici komunikace. Od staničení km 1,523 je potrubí vedeno přes 
soukromé pozemky k Malému Labskému náhonu a dále k trati ČD. Za tratí je vedení 
nové trasy vedeno v místní komunikaci, kde bude napojeno na stávající trasu.  

 
2. Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název kraje Královéhradecký 
Název obce Předměřice nad Labem, Hradec Králové 

Katastrální území a parcelní čísla dle evidence KN  

Plotiště nad Labem 
Předměřice nad Labem 

parc. č. 1468/20, 1468/102, 1550/1 
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 

Hydrologické pořadí 1-01-04-031/1, 1-01-04-031/2 

Orientační souřadnice X,Y (začátek) 1036702, 641379 
Orientační souřadnice X,Y (konec) 

1038352, 641718 
 
3. Projektovou dokumentaci vypracoval projektant Ing. Bohuslav Kouba, ČKAIT 0600768, 

v květnu 2011, pod zakázkou č. 042011. 
 
4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2013. 
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II. Podmínky a povinnosti pro provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona:  

1. Před zahájením zemních prací budou příslušným správcem vytyčeny trasy podzemních 
vedení. 

2. Při realizaci stavby budou vzájemně respektována vedení a ochranná pásma stávajících 
i nově realizovaných sítí. 

3. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněn cizí objekty a zařízení. 

4. Před i v průběhu realizace stavby, která je plánována na území s archeologickými nálezy, 
budou dodrţeny podmínky uvedené ve vyjádření archeologického oddělení Muzea 
východních Čech v Hradci Králové. 

5. Při provádění stavby nesmí být ohroţena bezpečnost a plynulost ţelezničního provozu, 
ani provozu na dotčených či přilehlých pozemních komunikacích. 

6. Při provádění prací v ochranném pásmu dráhy ČD a při podchodu tratě budou 
respektovány podmínky SŢDC, s.o., Dráţního úřadu, ČD-Telematika, a.s., ČD, a.s. a 
příslušných norem. 

7. Kříţení vodních toků bude provedeno v souladu s detailním výkresem kříţení, 
odsouhlaseným správcem toků Povodí Labe, s.p. 

8. Pro zajištění bezpečnosti provozu na ul. P. Jilemnického a přilehlých komunikacích budou 
provedeny přechodné úpravy provozu na těchto komunikacích, jejichţ návrh bude 
v dostatečném předstihu předloţen Dopravnímu inspektorátu PČR, územnímu odboru 
Hradec Králové. 

9. Veškeré komunikace a ostatní cizí pozemky dotčené stavbou budou předány vlastníkovi 
pozemku, popř. provozovateli komunikace. Jejich převzetí v odpovídajícím stavu bude 
protokolárně potvrzeno. 

10. Před uvedením kanalizace do provozu bude vodoprávnímu úřadu předloţen ke schválení 
kanalizační řád  

 

III. účastníci řízení 

v souladu s § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen 
"správní řád"):  

- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03  Hradec Králové 3 
 
 
 

Odůvodnění: 
 

Dne 8. 7. 2011 podal ţadatel 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. Dnem podání bylo zahájeno správní řízení. 
 

Ţádost se týká změny stavby před dokončením, která byla povolena rozhodnutím 
vodoprávního úřadu č.j. 87225/ŢP1/Zum/2006/2, ze dne 5. 3. 2007. Platnost povolení a 
termín pro dokončení stavby byl na odůvodněnou ţádost stavebníka prodlouţen 
rozhodnutím č.j. SZ MMHK/047588/2009 ŢP1/Zum/1, ze dne 8. 4. 2009, a dále rozhodnutím 
č.j. SZ MMHK/052121/2011ŢP1/Zum, ze dne 3. 5. 2011. Termín pro dokončení změny 
stavby je stanoven shodně s termínem pro dokončení původní stavby. 
 

Vodoprávní úřad oznámil dopisem č.j. SZ MMHK/118250/2011ŢP1/Zum ze dne 27. 7. 2011 
zahájení řízení účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. 
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Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního 
jednání a místního šetření, protoţe mu poměry byly dobře známy a ţádost poskytovala 
dostatečné podklady pro posouzení. Stanovil lhůtu, ve které mohou účastníci řízení a 
dotčené správní úřady uplatnit své námitky a připomínky. Současně je upozornil, ţe na 
později podané námitky nebude moţno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, 
brát zřetel. 
 
Účastníci řízení byli určeni dle § 109 odst. 1 stavebního zákona a dle § 115 vodního zákona 
v souladu s § 27 správního řádu. 
 
Návrh byl doloţen všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech 
ţádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náleţitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu, a dle přílohy č. 2 vyhlášky 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. 
 
Doklady nezbytné pro vydání povolení spolu s projektovou dokumentací tvoří spisovou 
sloţku k rozhodnutí a jsou ponechány k archivaci.  
  
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. 
 
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. 
 
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloţený návrh na stavbu vodního díla, 
projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, ţe stavbou nejsou 
ohroţeny zájmy chráněné vodním zákonem, stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejich 
provedení a zvláštními předpisy. 
 
Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 správního 
řádu). Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliţe stavba nebude zahájena do 2 let ode 
dne, kdy nabylo právní moci (§ 115 odst. 4 stavebního zákona). 
 

Jelikoţ výše uvedená stavba vyţaduje stavební povolení, lze ji uţívat jen na základě 
kolaudačního souhlasu. Proto je třeba poţádat příslušný vodoprávní úřad po dokončení 
stavby o vydání kolaudačního souhlasu (§ 122 odst. 1  stavebního zákona). 
 
Ke kolaudačnímu souhlasu bude předloţeno: 

- výškopisné a  polohopisné zaměření stavby v JTSK  se  seznamem  souřadnic 
- projekt skutečného provedení stavby 
- oprávnění firmy ke stavbě vodních děl 
- souhlas správce stávající kanalizace s provedeným napojením  
- doklad o nepropustnosti kanalizace  
- doklad o předání a převzetí stavby 
- doklad o předání a převzetí po zásahu na cizí pozemky (komunikace, trať ČD, ostatní cizí 

pozemky) 
- závěrečná zpráva (popř. externí list) vyhotovená archeologem jako doklad realizovaného 

výzkumu 
 
 
Pro další korespondenci používejte prosím naši značku.  
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Poučení účastníků 
 
Proti tomuto rozhodnutí můţe 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.  
 
 
 
Příloha: 

„Příloha č. 1 – Ţádost o vyvěšení“ je určena pro  
- správní orgán, který písemnost doručuje 
- obecní úřad, v jehoţ správním obvodu se veřejnou vyhláškou doručuje. 

 
 
 
Obdrží: 

žadatel 
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, Obvodní oddělení, IDDS: urnai6d 
  

s žádostí o vyvěšení 
4.  Obecní úřad Předměřice nad Labem, IDDS: jrda9er 
5.  Magistrát města Hradce Králové, odbor správní k vyvěšení VV, Československé 
 armády č.p. 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 5. 9. 2011 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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