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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
 

Oznámení o zahájení řízení 
 
 
Magistrát města Hradec Králové, odbor životní 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 26. 5. 2014 od žadatele, kterým je: 
 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IČO 48172898, Víta Nejedlého 893/6, 
500 03  Hradec Králové 3, 
- účastník řízení v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, 
 
žádost o změnu stavby před dokončením ve věci: 
Kanalizace Předměřice nad Labem, 

na parc. č. 1468/20, 1468/102, 1550/1 v katastrálním území Plotiště nad Labem, 

na parc. č. 21/1, 21/2, 21/3, 24/21, 102/28, 104/7, 104/39, 202/4, 233/17, 233/19, 233/25, 
233/47, 558/1, 562/29, 581/1, 581/6, 581/7, 587/3, 591/8, 591/9, 598/2, 875/1, 875/11, 890/1, 
891/1, 896/1, 900/6, 900/7, 957/1, 959/1, 959/4, 959/5, 2343, 2413, 2414, 2422 v katastrálním 
území Předměřice nad Labem. 
 
Popis změny stavby: 

Změna stavby před dokončením spočívá v upřesnění délek a profilů navržených gravitačních i 
tlakových kanalizačních stok. Upřesněné parametry kanalizace tak budou v souladu 
s dokumentací pro provedení stavby. Změnou stavby nebudou dotčeny jiné pozemky, nežli 
pozemky, na kterých byla stavba umístěna. 
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Parametry stavby: 

Stavební objekty 

 SO 01 stoka A  - gravitační DN 400, délka 128 m    (původně 145 m) 

 SO 02 stoka A  - gravitační DN 500, délka 63 m    (původně 60 m) 
  - gravitační DN 200, délka 13 m    (původně 4 m) 
 stoka V2  - výtlak DN 100, délka 284 m    (původně 295 m) 
 + kanalizační čerpací stanice KČS 2 a dešťový oddělovač DO 3 

 SO 05  stoka V6  - výtlak DN 100, délka 252 m (původně 255 m) 
 stoka V7  - výtlak DN 66, délka 5 m 

  - gravitační DN 200, délka 8 m (původně 15 m) 
 + kanalizační čerpací stanice KČS 6, KČS 7 a dešťový oddělovač DO 6, DO 7 

 SO 06 (k KČS1)  - gravitační DN 500, délka 13 m (původně 10 m) 
  - gravitační DN 400, délka 12 m  (původně 20 m) 
  - gravitační DN 200, délka 5 m (původně DN 300) 

 + hlavní kanalizační čerpací stanice KČS 1 a dešťový oddělovač DO 1 

 SO 09  stoka V3  - výtlak DN 100, délka 377 m (původně 380 m) 

 SO 10  kanalizační čerpací stanice KČS 3 a dešťový oddělovač DO 4 

 SO 11  stoka D  - gravitační DN 250, délka 826 m 

 SO 12  stoka D1  - gravitační DN 250, délka 300 m 

 SO 13  stoka V4  - výtlak DN 80, délka 205 m (původně 210 m) 
 + kanalizační čerpací stanice KČS 4 

 SO 14  stoka V1  - výtlak DN 150, délka 2 755 m 

 SO 17  stoka P  - gravitační DN 400, délka 184 m (původně 181,5 m) 
 stoka P1  - gravitační DN 400, délka 16 m (původně 19,5 m) 
 přepojení výtlaku  - DN 100, délka 12 m (původně 11 m) 
 

Gravitační stoky celkem:  1 568 m 

Výtlačné stoky celkem:  3 890 m 

Celkem délka kanalizačních stok:  5 458 m (původně 5 492 m) 
 

Provozní soubory 

 PS 01 Hlavní kanalizační čerpací stanice - KČS 1 

 PS 02 Kanalizační čerpací stanice - KČS 2 

 PS 03 Kanalizační čerpací stanice - KČS 3 

 PS 04 Kanalizační čerpací stanice - KČS 4 

 PS 06 Kanalizační čerpací stanice - KČS 6 

 PS 07 Kanalizační čerpací stanice - KČS 7 
 
 
Uvedeným dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu 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 o změnu stavby před dokončením ve věci Kanalizace 
Předměřice nad Labem dotčeným orgánům státní správy a všem účastníkům řízení. 
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Účastníci řízení byli určeni dle § 115 vodního zákona, § 109 stavebního zákona a § 27 
správního řádu: 

Žadatel, dle § 27 odst. 1 písm. a), správního řádu a stavebník, dle § 109 odst. 1 písm. a) 
stavebního zákona 

- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03  Hradec Králové 

Osoba, jejíž práva nebo povinnosti mohou být dotčeny, dle § 27 odst. 2, správního řádu 

- Obec Předměřice nad Labem, Obránců míru 18, 503 02  Předměřice nad Labem 

Vlastníci pozemků dotčeného stavbou, kteří nejsou stavebníkem, dle § 109 odst. 1 písm. c) 
stavebního zákona nebo vlastníci staveb na dotčených pozemcích, jejichž práva mohou 
být dotčena, dle § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona 

- Vlastníci pozemků: 

katastrální území Plotiště nad Labem 

parc. č. 1468/20, 1468/102, 1550/1 

katastrální území Předměřice nad Labem 

parc. č. 21/1, 21/2, 21/3, 24/21, 102/28, 104/7, 104/39, 202/4, 233/17, 233/19, 233/25, 
233/47, 558/1, 562/29, 581/1, 581/6, 581/7, 587/3, 591/8, 591/9, 598/2, 875/1, 875/11, 
890/1, 891/1, 896/1, 900/6, 900/7, 957/1, 959/1, 959/4, 959/5, 2343, 2413, 2414, 2422 

Vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž práva mohou být dotčena, dle 
§ 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona nebo vlastníci práva odpovídající věcnému 
břemenu k sousedním pozemkům, dle § 109 odst. 1 písm. f) stavebního zákona 

- Vlastníci pozemků a práv k těmto pozemkům, které jsou sousedící s pozemky určenými pro 
výstavbu, uvedenými výše. 

 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
Vodoprávní úřad podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a 
ústního jednání. V souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 
stavebního zákona mohou účastníci řízení své námitky případně důkazy ve lhůtě do 10 dnů 
ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.  
 
Žadatel nejpozději do 10 dnů od převzetí tohoto oznámení předloží: 

 Doklad o zaplacení správního poplatku 1000 Kč.  
 
Pokud nebudou doloženy potřebné doklady, bude řízení v souladu s § 64 odst. 1 správního 
řádu přerušeno. 
 
 
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. 



Č.j. SZ MMHK/097634/2014ŽP1/Zum 

4 / 5 

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. 
 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

1. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic 
2.  Obec Předměřice nad Labem, IDDS: jrda9er 

ostatní (s žádostí o vyvěšení na úřední desce) 

3.  Obecní úřad Předměřice nad Labem, IDDS: jrda9er 
4.  Magistrát města  Hradec Králové, odbor správní, Československé armády č.p. 408/51, 
 502 00  Hradec Králové 

 
 
 
 
 
 

otisk úředního razítka 

Bc. Petr Zumr 
oprávněná úřední osoba 
vedoucí oddělení vodního hospodářství 
 
 
 
Vypraveno dne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Č.j. SZ MMHK/097634/2014ŽP1/Zum 

5 / 5 

 Příloha č. 1 
 
 
 
Žádost o vyvěšení 
 

 

Žádáme o vyvěšení tohoto oznámení Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního 
prostředí č.j.: SZ MMHK/097634/2014ŽP1/Zum ze dne 23. 6. 2014 ve věci: „Kanalizace 
Předměřice nad Labem“, na parc. č. 1468/20, 1468/102, 1550/1 v katastrálním území 
Plotiště nad Labem a parc. č. 21/1, 21/2, 21/3, 24/21, 102/28, 104/7, 104/39, 202/4, 233/17, 
233/19, 233/25, 233/47, 558/1, 562/29, 581/1, 581/6, 581/7, 587/3, 591/8, 591/9, 598/2, 875/1, 
875/11, 890/1, 891/1, 896/1, 900/6, 900/7, 957/1, 959/1, 959/4, 959/5, 2343, 2413, 2414, 2422 
v katastrálním území Předměřice nad Labem, po dobu 15 dnů na úřední desce a též 
způsobem umožňujícím dálkový přístup.   
 

Po sejmutí  žádáme o vrácení  této  přílohy, 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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