
Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“), obdržel dne 23.8.2019 
žádost právnické osoby Český hydrometeorologický ústav, IČO 00020699, se sídlem Na Šabatce 2050/17, 
143 06 Praha 4 (dále  jen „stavebník“)  o stavební  povolení  k  vodnímu dílu  „Budování  a  modernizace 
měřících stanic ČHMÚ, stanice Bezděkov, vodní tok Židovka“ v katastrálním území Bezděkov nad Metují 
a Vysoká Srbská.  Stavebník je na základě plné moci zastoupen právnickou osobou  P-AQUA s.r.o., Jižní 
870, 500 03 Hradec Králové. 

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, v  platném znění, 
(dále jen „správní řád“) a podle ustanovení § 112 odst. 1 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon”), oznamuje účastníkům řízení a 
dotčeným správním orgánům, že dnem podání žádosti bylo, v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního 
řádu, zahájeno řízení o této  žádosti. 

Vodoprávní  úřad, v souladu s ustanovením § 115 odst.  8 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých  zákonů  (vodní  zákon),  v  platném znění  a  §  112  odst.  2  stavebního  zákona,  upouští
od ohledání  na  místě  i  od ústního jednání,  protože  mu jsou  dobře známy poměry  staveniště  a  žádost 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované  stavby, stanovení podmínek k jejímu provádění a 
určuje lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska, a to  
do 10 dní od obdržení tohoto oznámení.  Zároveň vodoprávní  úřad upozorňuje,  že k později  uplatněným 
námitkám a závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.

Účastníci  řízení mají podle ustanovení § 38 správního řádu právo nahlížet do spisu u vodoprávního 
úřadu v budově Městského úřadu Náchod, Zámecká 1845, Náchod, vždy v úřední dny, tj. v pondělí a středa 
od  8:00  do  17:00  hodin  (mimo  úřední  dny  je  možné  nahlížet  do  spisu  po  předchozí  domluvě),
v kanceláři číslo dveří 3.17.

Stručný popis předmětu řízení:
Jedná se o modernizaci měřící stanice na vodním toku Židovka (IDVT 10100782). Modernizace spočívá 

v rozšíření  možnosti  měření  v období nízkých  průtoků a sucha,  kdy stávající  měřící  stanice s  ohledem
na měrný profil toto měření neumožňuje. Z toho důvodu je navržena výstavba betonového prahu s kynetou.  
Soustředění nízkých průtoků do navržené kynety zajistí dostatečnou výšku hladiny a umožní tak provádění  
měření.  V korytě  toku bude proveden betonový  práh šířky  1 m a délky 5 m s převýšením cca 10 cm
nad stávající dno toku. Kyneta bude mít hloubku 10 cm a šířku 0,5 m. Práh bude zavázán do břehů koryta
do výšky cca 1 m nade dno. Součástí prací bude provedení kamenného záhozu před a za vybudovaným 
prahem pro zabránění vymílání dna. Pohledové části prahu budou obloženy broušeným lomovým kamenem 
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-  pískovcem  místní  provenience,  který  bude  imitovat  řádkové  zdivo.  Bude  použit  pískovec  s  atestem
do vodního prostředí. 

Modernizace  bude  provedena  na  pozemkových  parcelách  číslo  814/2,  917/4  v  katastrálním  území 
Vysoká Srbská a pozemkových parcelách číslo 455/4, 733/4 v katastrálním území Bezděkov nad Metují. 

otisk úředního razítka

Ing. Ondřej Poul
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha (všem):
• situace modernizace měřící stanice

Účastníci řízení:
(doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
1) Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 (IČO 00020699)

zastupuje: P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové (IČO 27485129)
2) Česká republika

zastoupena: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (IČO 70890005)
3) Královéhradecký kraj

právo k hospodaření s majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, 
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové (IČO 70947996)

4) Martincová Daniela, Bílá 1974, 547 01 Náchod (nar. 15.12.1982)
5) Martincová Tereza, Bílá 1974, 547 01 Náchod (nar. 17.12.1988)
6) Liskovský Michal,  Zakšínská 570/4, 190 00 Praha 9 (nar. 30.3.1978)
7) Ing. Liskovský Jana, Zakšínská 570/4, 190 00 Praha 9 (nar. 25.10.1980)
8) Dolečková Hana, Zámecký vrch 1396, 463 11 Liberec (nar. 8.5.1962)
9) Ing. Macek Petr, Václavická 1721, 547 01 Náchod (nar. 13.10.1958)
10) Obec Bezděkov nad Metují, Bezděkov nad Metují 164, 549 64 Bezděkov nad Metují (IČO 00653691)
11) Obec Vysoká Srbská, Vysoká Srbská 6, 549 31 Hronov (IČO 00273228)

(doručení veřejnou vyhláškou)
Hanč  Josef,  549  64  Bezděkov  nad  Metují  (nar.  22.4.1905)  –  jako  vlastník  pozemku  p.č.  455/3  v  k.ú.  
Bezděkov nad Metují

Dotčené správní orgány:
(doporučeně)
1) Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují (IČO 

00272949)
2) Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, Ledhujská 59, 549  

54 Police nad Metují

Na vědomí:
1) Český  rybářský  svaz,  z.s.,  místní  organizace  Hronov,  Pod  Horou  145,  549  32  Velké  Poříčí  (IČO  

13585851)
2) Městský úřad Náchod - zde (vyhláška k vyvěšení)
3) Obecní  úřad  Bezděkov nad  Metují,  Bezděkov nad  Metují  164,  549  64 Bezděkov nad  Metují  (IČO  

00653691) (vyhláška k vyvěšení)

Vodoprávní úřad žádá Městský úřad Náchod, odbor kanceláře tajemníka a Obecní úřad Bezděkov
nad Metují o zajištění vyvěšení této vyhlášky po dobu 15 dnů na úřední desce. Datum vyvěšení a sejmutí je  
nutné vyznačit  na vyhlášce  a vyhlášku následně vrátit  vodoprávnímu úřadu.  Oznámení  je  zpřístupněno
na www.mestonachod.cz

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 2 / 0 / 0
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Situace:
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