
Výrok

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 
§ 104 odst. 2 písm. c) a podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně  
některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“), a jako speciální stavební úřad  
podle  ustanovení  §  15  odst.  1  písm.  d)  a  podle  ustanovení  §  94j  odst.  1  zákona číslo  183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), dále 
jen „vodoprávní  úřad“, na základě žádosti  doručené vodoprávnímu úřadu dne 26.5.2020 a předložených 
dokladů, vydává právnické osobě

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO 48172928
se sídlem Kladská 1521, 547 01 Náchod

(dále jen „stavebník“)

podle ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona a podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona společné 
povolení,  kterým  se  schvaluje  stavební  záměr  „Rokytník  –  zokruhování  vodovodu  u  čp.  1“
na pozemkových parcelách číslo 925/1, 170/2, 745/3, 946, 740/1, 713, 738, 910, 871, 879/1 v katastrálním 
území Rokytník, kraji Královéhradeckém, okrese Náchod, obci Hronov, orientační souřadnice místa záměru 
–  začátek  X  1013121,  Y  613741,  konec X  1013186,  Y  613537  (systém Jednotné  trigonometrické  sítě  
katastrální).

Součástí stavby je:

Vodovodní řad – vodní dílo

• Řad A – potrubí RC Protect D90 v celkové délce 327,5 m, který bude budován otevřeným výkopem. 
Vodovodní řad bude 2x křížit vodní tok Rokyténka (IDVT 10168001), kdy v místě křížení s vodním 
tokem bude potrubí opatřeno chráničkou PVC DN 150 délky 6 m. 

• Řad B1 – potrubí RC Protect D90 v celkové délce 218,5, který bude rovněž budován otevřeným  
výkopem.

• Řad B2 – potrubí Gerofit D90 v celkové délce 200 m, který bude budován bezvýkopovou metodou – 
řízeným protlakem.
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Městský úřad Náchod

Odbor životního prostředí
Zámecká 1845, 547 01  Náchod

MUNAX00OS9ZA
Sp.zn.: KS 7672/2020/ŽP/Na/UT Adresa:
Čj.(Če.): MUNAC 57195/2020/ŽP viz rozdělovník
Vyřizuje: Hynek Navara
Tel./mobil: 491 405 457
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Datum: 28.7.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ



Společné  povolení  se  vydává  za  splnění  následujících  podmínek  pro  umístění  stavby (podle  §  94p 
stavebního zákona):
1) Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí,  která obsahuje výkres současného 

stavu území se zakreslením stavebního pozemku. Stavba bude umístěna podle situačního výkresu číslo 
C.3 v měřítku 1:1000, který vypracovalo projekční oddělení stavebníka, v říjnu 2019, pod č. zak. 936/19, 
a který ověřila Ing. Alexandra Chobotská, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 
0602449. 

2) Pro umístění stavby se vymezují části  pozemkových parcel číslo  925/1 (ostatní plocha), 170/2 (ostatní 
plocha), 745/3 (ostatní plocha), 946 (ostatní plocha), 740/1 (TTP), 713 (ostatní plocha), 738 (TTP), 910 
(ostatní plocha), 871 (ostatní plocha), 879/1 (ostatní plocha)  v katastrálním území Rokytník.  Umístění 
stavby bude následující:
• vodovodní řady A a B1 budou z potrubí RC Protect D90 , SDR 17, celkové délky 546 m
• vodovodní řadu B2 bude z potrubí Gerofit D90, SDR 17, v celkové délce 200 m
• začátek trasy vodovodního řadu A bude v bodu V1 (u odbočky u RD čp.  58) a povede v místní  

komunikaci ke křižovatce u RD čp. 55, odtud vodovod ve vzdálenosti 68,8 m (bod V3) uhne doleva a 
povede v místní komunikaci až ke křižovatce u RD čp. 1. Zde bude vybudován podzemní hydrant 
sloužící jako vzdušník (ve vzdálenosti 267 m, v bodu V5). Odtud vodovod uhne doprava a před RD čp.  
125 bude ukončen v bodu V7, kde současně dojde ke zrušení stávajícího hydrantu. 

• začátek trasy vodovodního řadu B2 bude v bodu V1 (který odpovídá bodu V3 na vodovodním řadu A).  
Odtud vodovod povede v místní komunikaci mezi RD čp. 131, 43, 78, 79, 32 a bude ukončen v bodu  
V5. Ve staničení km 0,079 bude vybudován podzemní hydrant sloužící jako vzdušník. 

• začátek trasy vodovodního řadu B2 bude v místě ukončení vodovodního řadu B1. Odtud povede trasa 
vodovodu podél komunikace č. III/30314 až k RD čp. 9, kde bude ukončen podzemním hydrantem 
sloužícím jako vzdušník. 

• hloubka uložení vodovodu bude 1,6 - 2,4 m.
3) Stavební konstrukce a stavební prvky budou navrženy tak, aby po dobu předpokládané existence stavby 

vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při  
provádění a užívání  stavby,  a aby odolaly škodlivému působení prostředí.  Na stavbě budou použity 
výhradně stavební materiály a výrobky, které mají vlastnosti požadované v § 156 stavebního zákona.

4) Budou  dodrženy  podmínky  níže  uvedených  stanovisek  vlastníků  veřejné  dopravní  a  technické 
infrastruktury, která jsou součástí dokumentace.

5) Minimálně jeden měsíc před zahájením prací v tělese komunikace bude požádán Městský úřad Náchod, 
odbor dopravy a silničního hospodářství, o povolení zvláštního užívání komunikace pro provádění prací 
a o stanovení dopravního značení; současně budou respektovány další podmínky rozhodnutí o povolení 
zvláštního užívání pro umístění inženýrských sítí (Městský úřad Hronov, odbor majetek – 27.5.2020, čj. 
MUHR/OM/2593/2020).

Společné povolení  se vydává za  splnění  následujících  podmínek pro provedení  stavby (podle  §  94p 
stavebního zákona):
1) Stavba vodního díla bude provedena dle projektové dokumentace „Rokytník – zokruhování vodovodu u  

čp. 1“, kterou vypracovalo projekční oddělení stavebníka, v říjnu 2019, pod č. zak 936/19, a který ověřila 
Ing. Alexandra Chobotská, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0602449. 

2) Stavba bude dokončena do 31. prosince 2021.
3) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název zhotovitele, který je stavebním 

podnikatelem  s oprávněním  k provádění  staveb  vodních  děl  nebo  při  provádění  stavby  zabezpečí 
odborné  vedení  provádění  stavby  stavbyvedoucím  s příslušným  oprávněním,  který  bude  stavbu 
provádět.

4) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky  stavby následující fázi 
výstavby:
• při ukládání vodovodního potrubí do výkopové rýhy

5) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
6) Po  ukončení  výstavby  uvede  stavebník  (prostřednictvím  zhotovitele  stavby)  dotčené  pozemky

do původního stavu a protokolárně je předá zpět jejich vlastníkům.
7) Před  zahájením stavby  bude na  viditelném místě  umístěn  štítek  „Stavba  povolena“,  který  musí  být  

chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné, a musí být na místě ponechán až 
do uvedení stavby do provozu.

8) Stavba  a  staveniště  budou  zajištěny  proti  vstupu  nepovolaných  osob,  sousední  pozemky  nebudou 
dotčeny.  V  průběhu provádění  stavebních  prací  bude udržován pořádek,  odpad ze  staveniště  bude 
denně  uklízen  a  likvidován  tak,  aby  nedošlo  ke  znečištění  okolí  stavby.  Před  výjezdem  vozidel
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ze staveniště na komunikaci  musí být provedeno řádné očištění automobilů a strojního zařízení,  aby 
nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací.  Hlučnost prací na staveništi  nepřekročí limity stanovené 
platnými hygienickými předpisy. Na staveništi budou přijata opatření k zamezení zvýšené prašnosti.

9) Při  stavebních  pracích  musí  být  dodržena  ustanovení  §  10  odst.  2  vyhlášky  č. 590/2002  Sb., 
o technických požadavcích pro vodní díla.

10) Bude  respektována  podmínka  závazného  stanoviska  Krajské  hygienické  stanice  Královéhradeckého 
kraje:
• k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby  vodovodu, která bude podána ke Krajské 

hygienické  stanici  Královéhradeckého  kraje,  územní  pracoviště  Náchod,  bude  předložen  doklad 
(zpracovaný  odborně  způsobilou  osobou)  o  výsledku  laboratorní  kontroly  vzorku  pitné  vody  - 
krácený rozbor pitné vody - prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody; místo 
odběru – z  koncové části  prodlouženého vodovodního řadu. Odběr musí být  proveden odborně 
způsobilou osobou. 

11) Budou  respektovány  podmínky  závazného  stanoviska  Městského  úřadu  Náchod,  odbor  životního 
prostředí:
• Během  stavebních  prací  nesmí  dojít  k  napadání  žádného  materiálu  do  koryta  vodního  toku.

V případě, že k tomu dojde, musí být napadaný materiál neprodleně odstraněn.
• Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.
• Zahájení  a  ukončení  prací  bude  oznámeno  na  Povodí  Labe,  státní  podnik,  provozní  středisko 

Hradec Králové (Václav Králíček, tel. 606 643 441).
• Stavebník musí termín zahájení nezemědělského využívání zemědělských pozemků nejméně 15 dní 

předem písemně oznámit vodoprávnímu úřadu.
• Stavebník musí zajistit skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění 

schopné  zeminy,  v celém  manipulačním  území  a  postarat  se  o  její  řádné  uskladnění pro účel 
rekultivace dotčeného pozemku (deponii skrývky zabezpečit proti znehodnocení a odcizení).

• Stavebník musí provádět práce tak, aby na zemědělské půdě a jejím vegetačním krytu došlo k co 
nejmenším  škodám  (učinit  opatření  k zabránění  úniku  pevných,  kapalných  a plynných  látek 
poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt).

• Stavebník  musí  provádět  práce  na pozemcích  především  v  době vegetačního  klidu  a  po  jejich 
skončení uvést dotčené plochy do původního stavu.

• Stavebník  musí  projednat  včas  zamýšlené  provádění  prací  s  vlastníky,  popřípadě  s  nájemci 
zemědělských pozemků.

12) Dokončenou stavbu lze v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 a ustanovením § 122 odst. 1 stavebního
zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. 

Předmětem tohoto povolení není:
Výstavba jednotlivých vodovodních přípojek

Účel stavby:
Zajištění dodávky pitné vody z veřejné vodovodní sítě ke spotřebitelům v zájmové lokalitě.

Druh stavby:
Novostavba veřejného vodovodního řadu.

Odůvodnění:

Vodoprávní  úřad obdržel  dne 26.5.2020 od stavebníka  žádost  o společné územní  a stavební řízení
o povolení stavby „Rokytník – zokruhování vodovodu u čp. 1“ v katastrálním území Rokytník.

Spolu s žádostí byly vodoprávnímu úřadu doručeny následující doklady:
• souhlas Správy silnic Královéhradeckého kraje, p.o.,  s realizací  výše uvedeného záměru. Souhlas je 

vyznačen na situačním výkresu.
• souhlas Tomáše Stojneka a Ivany Stojnekové s realizací výše uvedeného záměru. Souhlas je vyznačen 

na situačním výkresu.
• souhlas Jana Kubečka s realizací výše uvedeného záměru. Souhlas je vyznačen na situačním výkresu.
• souhlas Města Hronov s realizací výše uvedeného záměru. Souhlas je vyznačen na situačním výkresu.
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• souhlas Stanislava Lišky a Jiřiny Futerové s realizací výše uvedeného záměru. Souhlas je vyznačen na 
situačním výkresu.

• závazné stanovisko  Agentury ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Broumovsko, čj. 00517/VC/20 ze 
dne 12.2.2020.

• závazné  stanovisko  Krajské  hygienické  stanice  Královéhradeckého  kraje,  čj.  KHSHK 
03725/2020/HOK.NA/Ha ze dne 5.12.2019.

• závazné  stanovisko  Hasičského  záchranného  sboru  Královéhradeckého  kraje,  čj.  HSHK-796-2/2019
ze dne 14.2.2020.

• stanovisko správce povodí, čj. Pla/2020/005286 ze dne 26.3.2020.
• sdělení  Městského  úřadu  Náchod,  odbor  výstavby  a  územního  plánování,  čj.  MUNAC  11583/2020

ze dne 5.2.2020.
• závazné  stanovisko  Městského úřadu  Náchod,  odbor  životního  prostředí,  čj.  MUNAC34895/2020/ŽP

ze dne 13.5.2020.
• smlouva o právu provést stavbu sepsaná mezi stavebníkem a Správou silnice Královéhradeckého kraje, 

č. smlouvy 9/40/20/0098/Zj/K ze dne 4.5.2020.
• rozhodnutí  Městského  úřadu  Hronov,  odbor  majetek  (povolení  zvláštního  užívání  komunikace  pro 

umístění inženýrských sítí), čj. MUHR/OM/2593/2020 ze dne 27.5.2020.
• tři  výtisky  projektové  dokumentace  „Rokytník  –  zokruhování  vodovodu u  čp.  1“,  kterou  vypracovalo 

projekční oddělení stavebníka, v říjnu 2019, pod č. zak 936/19, a který ověřila Ing. Alexandra Chobotská, 
autorizovaný  technik  pro  stavby  vodního  hospodářství,  ČKAIT  0602449.  Součástí  projektové 
dokumentace jsou další podklady a stanoviska (v dokladové části):
- stanovisko společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., čj. 719195/19 dne 13.8.2019, čj. 

761452/19 ze dne 25.9.2019
- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101160531 ze dne 13.8.2019, zn. 0101184567 ze dne 

25.9.2019
- souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn. 808/2019 ze dne 4.11.2019
- stanovisko společnosti GridSerivces, s.r.o., zn. 5001982016 ze dne 13.8.2019, zn. 5002008199 ze 

dne 26.9.2019

Vodoprávní  úřad  oznámil  dne  23.6.2020  zahájení  řízení,  ve  kterém podle  ustanovení  §  115  odst.  
8 vodního  zákona  a  podle  ustanovení  §  94m odst.  3  stavebního  zákona  upustil  od  místního  ohledání 
a ústního  jednání,  protože  mu  byly  dobře  známy  poměry  v  předmětné  lokalitě  a  žádost  poskytovala  
dostatečný  podklad  pro  její  posouzení a  určil  lhůtu,  do  kdy  mohly  dotčené  orgány  uplatnit  závazná 
stanoviska  a  účastníci  řízení  své  námitky,  popřípadě důkazy.  Tato  možnost  nebyla  ve  stanovené lhůtě 
využita.

Při  stanovení  podmínek podle  ustanovení  §  94p stavebního  zákona,  podle  ustanovení  §  9  odst.  1 
a ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona, které je stavebník povinen dodržovat, vycházel vodoprávní úřad 
z platné legislativy na úseku stavebního řádu a vodního práva a z předložených dokladů. Splnění podmínek 
vyplývajících ze stanovisek vlastníků technické infrastruktury a dalších účastníků řízení je zajištěno tak, že 
stanoviska jsou součástí projektové dokumentace a vodoprávní úřad stanovil podmínku č. 1). 

Vodoprávní úřad posoudil soulad předmětného záměru s cíli ochrany vod jako složky životního prostředí 
(podle ustanovení § 23a vodního zákona) a s plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik (podle  
ustanovení § 24, 25 a 26 vodního zákona) a zjistil, že realizací předmětného záměru nedojde ke zhoršení  
dotčeného vodního  útvaru,  a  že  předmětný  záměr  nebude mít  za  následek  nedosažení  dobrého  stavu 
dotčeného vodního útvaru.

Vodoprávní úřad se v průběhu řízení zabýval vymezením okruhu účastníků řízení podle ustanovení § 27 
zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a podle ustanovení § 94k stavebního zákona. 
Okruh účastníků řízení byl stanoven takto:

Stavebník: 
• Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod

Vlastník dotčených pozemků
• Město Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov (p.p.č. 871)
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• Královéhradecký  kraj,  Pivovarské  náměstí  1245/2,  500  03   Hradec Králové,  který  je  zastoupen 
Správou silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská  59/23, 500 04 Hradec Králové (p.p.č. 879/1)

• Jan Kubeček, Rokytník 1, 549 31 Hronov 1 (p.p.č. 170/2, 713, 738, 740/1, 745/3, 946)
• Tomáš Stonjek,  Divadelní  935,  549 31 Hronov a Ing.  Ivana Stonjeková,  Divadelní  935,  549 31 

Hronov (p.p.č. 910)
• Stanislav Liška,  Rokytník  13,  549 31 Hronov a Jiřina Futerová,  Gen.  Kratochvíla  1016,  549 41 

Červený Kostelec (p.p.č. 925/1)

Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich: 
• jedná se o vlastníky pozemků p.č. 925/2, 117/2, 118, 122, 127/1, 135/2, 135/1, 870/1, 134, 136/2,  

870/2,  138/2,  138/1,  155/1,  154/2,  154/3,  142/2,  144/1,  154/1,  148/1,  154/4,  154/5,  148/3,  145, 
148/1, 164, 871, 172/1, 941/1, 170/1, 146, 746, 170/3, 745/4, 740/2, 745/5, 745/6, 740/3, 740/4,  
745/5, 745/1, 735/1, 912/3, 733/4, 733/7, 711/1, 733/1, 733/2, 733/6, 733/7, 733/8, 733/4, 733/5, 
st.p.č. 170, 41, 40, 35, 220, 29, 174, 177, 30, 25, 155, 23, 22, 20/1, 20/2, 224, 221, 228, 229, 221,  
224, 46/2, 36 vše v katastrálním území Rokytník

Dále jsou za účastníky považováni vlastníci a provozovatelé inženýrských sítí, které budou při stavbě 
vodního díla dotčeny (křížením, souběhem apod.): 

• ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
• Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Dále jsou za účastníky považovány osoby mající k dotčeným pozemkům odpovídající právo věcného 
břemene a osoby mající k dotčeným pozemkům jiná práva

• Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha – Radlice
• Kateřina Bělinová, Poznaňská 454/14, 181 00 Praha
• Miloslava Bělinová, Poznaňská 454/14, 181 00 Praha
• Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
• Jaroslav Novák, Žernov 101, 552 03 Česká Skalice (nar. 11.12.1985)
• Kateřina Nováková, Rokytník 141, 549 31 Hronov (nar. 24.4.1991)

Vodoprávní  úřad  posoudil  výše  uvedenou  žádost  a  předložené  doklady  jako  dostatečný  podklad 
rozhodnutí a usoudil, že při řádném dodržování podmínek, uvedených ve výroku, nedojde k negativnímu 
ovlivnění zájmů chráněných vodním a stavebním zákonem v dotčeném území. Z tohoto důvodu bylo ve věci 
rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo se odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení  
ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Odvolání se podává u Městského úřadu Náchod.

otisk úředního razítka

Ing. Ondřej Poul
vedoucí odboru životního prostředí
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Příloha (všem):
• situace vodovodního řadu

Sdělení:
Projektová  dokumentace  ověřená  vodoprávním  úřadem  a  štítek  „stavba  povolena“  budou  zaslány 

stavebníkovi až po dni nabytí právní moci stavebního povolení.
Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. h)  zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích,

v platném znění, ve výši 3000,- Kč byl zaplacen vodoprávnímu úřadu dne 17.6.2020.

Účastníci řízení:
(doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
1) Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod (IČO 48172928) 
2) Město Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov (IČO 00272680)
3) Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03  Hradec Králové

zastupuje:  Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská  59/23, 500 04 Hradec Králové (IČO  
70947996)

4) Jan Kubeček, Rokytník 1, 549 31 Hronov 1 nar. 10.12.1990
5) Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha – Radlice (IČO 13584324)
6) Tomáš Stonjek, Divadelní 935, 549 31 Hronov (nar. 17.1.1963)
7) Ing. Ivana Stonjeková, Divadelní 935, 549 31 Hronov (nar. 31.5.1968)
8) Stanislav Liška, Rokytník 13, 549 31 Hronov (nar. 5.9.1959)
9) Jiřina Futerová, Gen. Kratochvíla 1016, 549 41 Červený Kostelec (nar. 3.3.1961)
10) Jaroslav Novák, Žernov 101, 552 03 Česká Skalice (nar. 11.12.1985)
11) Kateřina Nováková, Rokytník 141, 549 31 Hronov (nar. 24.4.1991)
12) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (IČO 24729035)
13) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (IČO 04084063)

(doručení veřejnou vyhláškou)
vlastníci pozemků p.č. 925/2, 117/2, 118, 122, 127/1, 135/2, 135/1, 870/1, 134, 136/2, 870/2, 138/2, 138/1, 
155/1, 154/2, 154/3, 142/2, 144/1, 154/1, 148/1, 154/4, 154/5, 148/3, 145, 148/1, 164, 871, 172/1, 941/1,  
170/1, 146, 746, 170/3, 745/4, 740/2, 745/5, 745/6, 740/3, 740/4, 745/5, 745/1, 735/1, 912/3, 733/4, 733/7,  
711/1, 733/1, 733/2, 733/6, 733/7, 733/8, 733/4, 733/5, st.p.č. 170, 41, 40, 35, 220, 29, 174, 177, 30, 25,  
155, 23, 22, 20/1, 20/2, 224, 221, 228, 229, 221, 224, 46/2, 36 vše v katastrálním území Rokytník
Kateřina Bělinová, Poznaňská 454/14, 181 00 Praha
Miloslava Bělinová, Poznaňská 454/14, 181 00 Praha
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Dotčené správní orgány:
(doporučeně)
1) Městský úřad Hronov, odbor výstavby, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov (IČO 00272680)
2) Městský úřad Hronov, odbor majetek, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov (IČO 00272680)
3) Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí – zde (ochrana ZPF)
4) Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 

Hradec Králové (IČO 70882525)
adresa  pro  doručení: Hasičský  záchranný  sbor  Královéhradeckého  kraje,  územní  odbor  Náchod,
Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí

5) Krajská  hygienická  stanice  Královéhradeckého  kraje  se  sídlem  v  Hradci  Králové,  Habrmanova  19,
501 01 Hradec Králové (IČO 71009213)
adresa pro doručení:  Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod,
Českoskalická 254, 547 01 Náchod

6) Agentura  ochrany  přírody  a  krajiny,  Správa  Chráněné  krajinné  oblasti  Broumovsko,  Ledhujská  59,
549 54 Police nad Metují
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Na vědomí:
1) Městský úřad Náchod - zde (vyhláška k vyvěšení)
2) Městský úřad Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov (IČO 00272680) (vyhláška k vyvěšení)

Vodoprávní  úřad žádá Městský úřad Náchod, odbor kanceláře tajemníka,  a Městský úřad Hronov 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

Datum vyvěšení: Datum sejmutí:

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 4 / 1 / 1

Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod
IČO 00272868   ID DS gmtbqhx 7/8



Příloha:
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