
Městský  úřad  Náchod,  odbor  životního  prostředí  (dále  jen  „vodoprávní  úřad“),  jako  věcně  příslušný 
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a 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“), žadateli,  
kterým je právnická osoba

Město Červený Kostelec, IČO 00272566
se sídlem Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41  Červený Kostelec

(dále jen „stavebník“)

I. vydává stavební povolení 

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním 
plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  v platném znění  (dále  jen  „stavební  zákon”),  ke  stavbě 
vodního díla  „III/3038 Červený Kostelec,  ul.  Sokolská“,  a  to k  dílčím stavebním objektům – SO 301 
Přeložka jednotné kanalizace, SO 302 Dešťová kanalizace, v katastrálním území Červený Kostelec. 

Jedná  se  o  vybudování  přeložky  jednotné  kanalizace  označené  jako  „SO  301  Přeložka  jednotné 
kanalizace“ na pozemkových parcelách číslo 1114/1, 1114/7 v katastrálním území Červený Kostelec, kraji  
Královéhradeckém, okrese Náchod, obci Červený Kostelec, orientační souřadnice místa stavby – začátek
X 1015024, Y 619198, konec X 1015353, Y 619347 (S-JTSK).

Dále se jedná o vybudování nového zatrubení vodního toku Krčmařík  (IDVT 10167618), označeného 
jako „SO 302  Dešťová kanalizace“,  na pozemkových parcelách číslo  1114/7,  871/97,  871/96,  871/106, 
1111/1  v  katastrálním  území  Červený  Kostelec,  kraji  Královéhradeckém,  okrese  Náchod,  obci  Červený 
Kostelec, orientační souřadnice místa stavby – začátek X 1015498, Y 619452, konec X 1015147, Y 619445 
(S-JTSK). Konkrétně se jedná o úsek označený jako „Dešťová kanalizace úsek 1“. 

Rozsah navržené stavby je následující:

SO 301 Přeložka jednotné kanalizace
• stoka 1 z potrubí PP DN 600 délky 109,92 m
• kanalizační revizní šachty SŠ, Š1, Š2, Š3, Š4, Š5
• stoka 2 z potrubí PVC DN 300 délky 174,13 m
• kanalizační revizní šachta SŠ2, Š6, Š7, Š8, Š9

Zatrubení vodního toku Krčmařík IDVT 10167618 („SO 302  Dešťová kanalizace“) - úsek 1
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Městský úřad Náchod

Odbor životního prostředí
Zámecká 1845, 547 01  Náchod

MUNAX00PCS52
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ



• 2x potrubí PP DN 700 délky 13,9 m
• potrubí PP DN 1200 délky 432,64 m
• výustní objekt do Červeného potoka, revizní šachty Š1 - Š10

Účelem stavby je odkanalizování zájmové lokality.

Předmětem tohoto řízení není vybudování (resp. přepojení a dopojení) kanalizačních přípojek, dešťová 
kanalizace – úsek 2 od šachty Š14 po šachtu Š6 (vyjma) a od šachty Š9 (vyjma) po šachtu Š10,  dešťová  
kanalizace – úsek 3. 

Pro provedení vodního díla vodoprávní úřad, podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 
stavebního zákona, stanovuje následující podmínky a povinnosti:

1) Stavba  vodního  díla  bude  provedena  dle  projektové  dokumentace  „III/3038  Červený  Kostelec,  ul. 
Sokolská“  (dílčí  část  označená  jako  SO  301  a  SO  302),  kterou  zpracovala  právnická  osoba 
Dopravoprojekt Ostrava, a.s.,  v březnu 2018 pod zak. č. 160119, a kterou ověřil  Ing. Petr Juchelka,  
autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 1103198. 

2) Stavba bude dokončena do 31. prosince 2023.
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 kanalizačního 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) Dokončené stavby lze v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 a ustanovením § 122 odst. 1 stavebního

zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. 

II. povoluje změnu užívání,

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení §127 stavebního zákona, stávajícího vodního 
díla  –  zatrubení  vodního  toku  Krčmařík  (IDVT  10167618),  a  to  od  úseku  od  šachty  Š1  po  Š8
na pozemkových parcelách číslo  1111/1, 870/3, 871/82, 871/79, 871/97,  871/74, 871/78, 871/71, 871/39, 
871/76, 871/69, 871/77, 1114/7 a stavebních parcelách číslo 680, 647, 739, 256/1 vše v katastrálním území 
Červený Kostelec, na oddílnou dešťovou kanalizaci. 

Platnost  povolení  změny  užívání  zatrubení  vodního  toku  Krčmařík  je  od  nabytí  právních  účinků 
kolaudačního  souhlasu  na  akci  „Zatrubení  vodního  toku  Krčmařík  IDVT  10167618  („SO 302   Dešťová 
kanalizace“) - úsek 1“. 

Odůvodnění:

Vodoprávní  úřad  obdržel  dne  23.3.2020  žádost  stavebníka o  vydání  stavebního  povolení  na  akci 
„III/3038 Červený Kostelec, ul. Sokolská“, a to k dílčím stavebním objektům – SO 301 Přeložka jednotné 
kanalizace,  SO  302  Dešťová  kanalizace,  SO  351  Přeložka  vodovodu,  v  katastrálním  území  Červený 
Kostelec.

Po přezkoumání  žádosti  a  předložených  dokladů vodoprávní  úřad zjistil,  že  žádost  je  nedostatečně 
doložena a trpí vadami, které vodoprávní úřad nedokáže odstranit, a proto vyzval stavebníka k doplnění  
žádosti a současně usnesením řízení přerušil. Ze strany stavebníka byla žádost doplněna ke dni 29.7.2020. 
Současně  žadatel  zrušil  požadavek  na  vydání  stavebního  povolení  na   SO 351  Přeložka  vodovodu  a 
požádal  vodoprávní  úřad  o  povolení  změny  užívání  stávající  úpravy  vodního  toku  Krčmařík  (IDVT 
10167618), a to v úseku od šachty Š8 po napojení do Červeného potoka. 
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Vodoprávní  úřad oznámil  účastníkům řízení  a dotčeným správním orgánům zahájení řízení.  Protože 
vodoprávnímu  úřadu  byly  dobře  známy  poměry  staveniště  a  žádost  poskytovala  dostatečný  podklad
pro  posouzení  navrhované  stavby  a  stanovení  podmínek  k jejímu  provádění,  upustil  vodoprávní  úřad
od ústního jednání a ohledání na místě a určil lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a 
dotčené orgány závazná stanoviska, a to do 25. září 2020. Zároveň vodoprávní úřad upozornil, že k později 
uplatněným  námitkám  a  závazným  stanoviskům  nebude  přihlédnuto.  Ve  stanoveném  termínu  se
k podkladům řízení nikdo  nevyjádřil.

K předmětnému řízení má vodoprávní úřad tyto doklady:
• souhlas Správy silnic Královéhradeckého kraje, p.o., se stavebním záměrem. Souhlas je vyznačen na 

situačním výkresu projektové dokumentace
• souhlas Povodí Labe, státní podnik, se stavebním záměrem. Souhlas je vyznačen na situačním výkresu 

projektové dokumentace
• rozhodnutí Městského úřadu Červený Kostelec, odbor životního prostředí, o povolení zvláštního užívání  

komunikace, čj. 03566/2020/VÝST ze dne 12.6.2020
• stanovisko zpracovatele projektové dokumentace k odvádění dešťových vod ze dne 21.7.2020
• situace stávajícího zatrubení vodního toku
• územní rozhodnutí o umístění stavby „III/3038 Červený Kostelec, ulice Sokolská“, které vydal Městský 

úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a životního prostředí, čj. 08411/2017/VÝST ze dne 19.12.2017 
(nabylo právní moci dne 19.1.2018)

• smlouva o nájmu pozemku, č. 6DHM170043 a 6DHM170042 sepsaná mezi stavebníkem a Povodím 
Labe, státní podnik, ze dne 9.3.2017 a 8.3.2017

• stanovisko Povodí Labe, státní podnik, čj. PVZ/18/13290/Vn/0 ze dne 29.6.2018, čj. PVZ/16/41153/Vn/0 
ze dne 20.12.2016

• vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., zn. 190523-1213121575 ze dne 27.5.2019
• vyjádření společnosti Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., zn. SSKHK/SS4369/2018/Ha ze dne 

18.4.2018
• vyjádření právnické osoby Bezbariérové prostředí, o.p.s., zn. 123190004 ze dne 26.2.2019
• dva  výtisky  projektové  dokumentace  „III/3038  Červený  Kostelec,  ul.  Sokolská“,  kterou  zpracovala 

právnická osoba Dopravoprojekt Ostrava, a.s., v březnu 2018 pod zak. č. 160119, a kterou ověřil Ing. 
Petr  Juchelka,  autorizovaný  technik  pro  stavby  vodního  hospodářství,  ČKAIT  1103198,  kterou 
zpracovalo  projekční  oddělení  stavebníka v  lednu 2018, a kterou ověřila  Ing.  Alexandra Chobotská,  
autorizovaný  technik  pro  stavby  vodního  hospodářství,  ČKAIT  0602449.  Součástí  projektové 
dokumentace jsou další podklady a stanoviska (v dokladové části):
- vyjádření Ing. Petra Kadaníka ze dne 8.6.2020 a ze dne 27.3.2018
- stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., zn. 5002169244 ze dne 24.6.2020, zn. 5001690398 ze 

dne 16.4.2018
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001109349596 ze dne 15.6.2020, zn. 0801017569 ze 

dne 13.11.2018, zn. 109756332 ze dne 23.3.2018, zn. 266/2018 ze dne 23.3.2018
- vyjádření společnosti CETIN, a.s., čj. 672502/20 ze dne 15.7.2020, čj. 567165/18 ze dne 20.3.2020, 

čj. POS 177/18/Sej ze dne 26.4.2018
- souhlas Města Červený Kostelec, odbor místního hospodářství ze dne 9.6.2020
- souhlas Městského úřadu Červený Kostelec, odbor výstavby a životního prostředí (souhlas podle

§ 15 stavebního zákona), čj. 02463/2018/VYST ze dne 5.4.2018
- vyjádření Městského úřadu Červený Kostelec, odbor rozvoje města, čj. 07282/2018/ROM ze dne 

8.11.2018
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Náchod, odbor výstavby a územního plánování, 

čj. MUNAC 67942/2016 ze dne 29.11.2016
- rozhodnutí  Městského  úřadu  Náchod,  odbor  dopravy  a  silničního  hospodářství,  čj.  MUNAC 

47055/2017/DSH/IR ze dne 25.7.2017
- závazné stanovisko Městského úřadu Náchod, odbor životního prostředí, čj. MUNAC 2111/2017/ŽP 

ze dne 18.1.2017
- sdělení  Městského úřadu  Náchod,  odbor  životního  prostředí,  čj.  MUNAC 8443/2018/ŽP  ze  dne 

20.11.2018
- sdělení  Krajského úřadu  Královéhradeckého kraje,  odbor dopravy  a  silničního hospodářství,  zn. 

KUKHK-12029/DS/2018/Ku ze dne 19.4.2018
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- závazné  stanovisko  Hasičského  záchranného  sboru  Královéhradeckého  kraje,  čj.  HSHK-1750-
2/2018 ze dne 11.4.2018

- závazné  stanovisko  Krajské  hygienické  stanice  Královéhradeckého  kraje,  čj.  KHSHK-
10341/HOK.NA/Ji ze dne 18.4.2018

- stanovisko Povodí Labe, státní podnik, čj. PVZ/18/13290/Vn/0 ze dne 19.6.2018
- stanovisko Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, čj. KRPH-28003/ČJ-2018-050506 

ze dne 8.6.2018
- vyjádření Regionálního muzea v Náchodě, čj. Arch. OV 008/2017 ze dne 15.2.2017
- stanovisko  Správy  silnic  Královéhradeckého  kraje,  p.o.,  zn.  SSHKH/SS/4369/2018/Ha  ze  dne 

18.4.2018
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, SpZn. 57838/2016-8201-OÚT-PCE ze dne 22.11.2016
- stanovisko společnosti České radiokomunikace, a.s., zn. UPTS/OS/190666/2018 ze dne 28.3.2018
- sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s., zn. 0200727762 ze dne 20.3.2018
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., zn. E11211/18 ze dne 20.3.2018
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., zn. MW000008017774589 ze dne 20.3.2018
- vyjádření společnosti Voda Červený Kostelec, s.r.o., ze dne 10.10.2018

Ve stavebním povolení vodoprávní úřad stanovil celkem 7 podmínek. 
Podmínka č. 1, tj. že stavba vodního díla bude provedena dle projektové dokumentace „III/3038 Červený 

Kostelec, ul. Sokolská“ (dílčí část označená jako SO 301 a SO 302),  vyplývá z ustanovení § 115 odst. 1 
stavebního zákona a § 15 odst.  3 vodního zákona. V tomto případě touto podmínkou vodoprávní  úřad 
přesně určil, na základě jaké dokumentace bude stavba provedena.

Podmínka č. 2, tj. že stavba bude dokončena do 31. prosince 2023, vychází z požadavku ustanovení
§ 18c odst. 2  písm. c) vyhlášky číslo 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, v platném změní (dále jen „vyhl. č. 503/2006 Sb.“).

Podmínka č. 3, tj. že 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,  vychází z požadavku ustanovení § 18c odst. 2  písm. b) vyhl. č. 503/2006 Sb. a ustanovení § 152  
odst. 3 písm. a) stavebního zákona.

Podmínka č. 4, tj. že stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky 
stavby stanovenou fázi výstavby, vychází z požadavku ustanovení § 18c odst. 3  písm. a) vyhl. č. 503/2006 
Sb. a ustanovení § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona.

Podmínka č. 5, tj. že stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným, 
vychází z ustanovení § 152 odst. 1 stavebního zákona. 

Podmínka č. 6, tj že po ukončení výstavby uvede stavebník (prostřednictvím zhotovitele stavby) dotčené 
pozemky do původního stavu a protokolárně je předá zpět jejich vlastníkům, vychází přiměřeně z ustanovení  
§ 141 stavebního zákona. 

Podmínkou č. 7, tj. že dokončenou stavbu lze  v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 a ustanovením
§ 122 odst. 1 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, stanovil vodoprávní úřad 
v souladu s ustanovením § 18c odst. 2  písm. d) vyhl. č. 503/2006 Sb., na základě jakého postupu lze stavbu 
užívat.

Splnění  podmínek vyplývajících  ze  stanovisek  vlastníků  technické  infrastruktury  a  dalších  účastníků 
řízení je zajištěno tak, že stanoviska jsou součástí projektové dokumentace (v dokladové části) a vodoprávní  
úřad stanovil podmínku č. 1. 

Stávající vodní dílo – zatrubení vodního toku Krčmařík  (IDVT 10167618) je v současné době úpravou 
vodního toku. Vybudováním SO 302 Dešťová kanalizace – úsek 1 bude koryto vodního toku vedeno ve zcela 
nové trase a stávající  truby budou již  užívány pouze jako  dešťová  kanalizace odvádějící  dešťové vody
ze střech a zpevněných ploch přilehlých rodinných domů, tj. bude se nadále jednat o vodní dílo. Pro stávající 
trasu  vodního  toku  Krčmařík  má  stavebník  ověřený  pasport  (ověřeno  vodoprávním  úřadem  čj.  
MUNAC76316/2017/ŽP ze  dne 27.11.2017).  Z  výše  uvedeného důvodu vodoprávní  úřad  povolil  změnu 
užívání tohoto vodního díla za podmínky, že počátek platnosti povolení změny je od doby nabytí právních 
účinků kolaudačního souhlasu na akci „Zatrubení vodního toku Krčmařík IDVT 10167618 („SO 302  Dešťová 
kanalizace“) - úsek 1“. 
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Za účastníky stavebního řízení považoval vodoprávní úřad následující osoby:

Stavebník:   
• Město Červený Kostelec, Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41  Červený Kostelec. Stavebník je  

zároveň vlastníkem dotčených pozemků p.č. 871/96, 871/97, 871/106. 

Vlastník dotčených pozemků a staveb: 
• 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. 1114/1, 
1114/7)

• Česká republika s právem  k hospodaření s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, Víta 
Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové (p.p.č. 1111/1)

Vlastníci  sousedních  pozemků.  Pro  velký  počet  těchto  vlastníků  vodoprávní  úřad  uvádí  seznam 
pozemkových a stavebních parcel:  st.p.č.  106, 124, 128, 129, 130, 131, 132, 134/1, 135/1, 136,  137/1,  
139/2, 140/1, 140/2, 141, 142/1, 143/1, 146/2, 147, 148, 149, 150/2, 151, 152, 153, 154, 176/2, 177/1, 237,  
250, 255, 256/1, 257, 258, 259, 260/1, 260/2, 261, 264, 265, 271, 285, 292/1, 293/1, 294/1, 295/1, 309, 310,  
314, 319, 334, 336, 357, 376, 542, 649, 650, 651, 652, 653, 674, 682, 683, 684, 686, 694, 738, 769, 770, 
771, 874, 878, 1270, 1606, 1608, 1765, 2017, 2230 a p.p.č. 14/2, 56/4, 58/1, 58/3, 79, 110/1, 121, 123/11,  
128/1, 842/19, 871/30, 871/32, 871/69, 871/71, 871/76, 871/81, 871/84, 871/85, 871/94, 871/104, 871/111, 
871/117, 1109/6, 1109/7, 1113/2, 1114/3, 1114/4, 1114/8, 1114/9, 1117/1, 1356, 2045, 2046, 2104/1, 2105 
vše v k.ú. Červený Kostelec.

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, 
• GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 502 00 Brno, 
• Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, 
• Ing. Petr Kadaník, Hronovská 779, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, 
• Voda Červený Kostelec s.r.o., Olešnice 340, 549 41 Červený Kostelec.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost, projektovou dokumentaci a doklady předložené k žádosti 
o  vydání  stavebního  povolení  jako  dostatečný  podklad  rozhodnutí,  a  jelikož  mu  nejsou  známy  žádné 
závažné překážky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

Poučení účastníků:

Proti  tomuto  rozhodnutí  se  lze  odvolat  do  15  dnů  ode  dne  jeho  oznámení  ke  Krajskému  úřadu  
Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu Náchod.

otisk úředního razítka

Ing. Ondřej Poul
vedoucí odboru životního prostředí
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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 11.5.2020.

Účastníci stavebního řízení a řízení o povolení změny užívání stavby:
(doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
1) Město Červený Kostelec, Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41  Červený Kostelec (IČO 00272566)
2) Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03  Hradec Králové

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

3) Česká republika
právo k hospodaření s majetkem státu: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec 
Králové (IČO 70890005)

Účastníci stavebního řízení:
(doručení veřejnou vyhláškou)
vlastníci pozemků st.p.č. 106, 124, 128, 129, 130, 131, 132, 134/1, 135/1, 136, 137/1, 139/2, 140/1, 140/2,  
141, 142/1, 143/1, 146/2, 147, 148, 149, 150/2, 151, 152, 153, 154, 176/2, 177/1, 237, 250, 255, 256/1, 257,  
258, 259, 260/1, 260/2, 261, 264, 265, 271, 285, 292/1, 293/1, 294/1, 295/1, 309, 310, 314, 319, 334, 336,  
357, 376, 542, 649, 650, 651, 652, 653, 674, 682, 683, 684, 686, 694, 738, 769, 770, 771, 874, 878, 1270,  
1606, 1608, 1765, 2017, 2230 a p.p.č. 14/2, 56/4, 58/1, 58/3, 79, 110/1, 121, 123/11, 128/1, 842/19, 871/30,  
871/32,  871/69,  871/71,  871/76,  871/81,  871/84,  871/85,  871/94,  871/104,  871/111,  871/117,  1109/6, 
1109/7, 1113/2, 1114/3, 1114/4, 1114/8, 1114/9, 1117/1, 1356, 2045, 2046, 2104/1, 2105 v k.ú. Červený 
Kostelec.  Dále vlastníci a správci inženýrských sítí - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,  
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 502 00 Brno,  Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 
2681/6, 130 00 Praha 3, Ing. Petr Kadaník, Hronovská 779, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší,  Voda Červený 
Kostelec s.r.o., Olešnice 340, 549 41 Červený Kostelec.

Účastníci řízení o povolení změny užívání stavby:
(doručení veřejnou vyhláškou)
vlastníci  pozemků p.p.č  870/3, 871/82, 871/79, 871/97,  871/74, 871/78, 871/71, 871/39, 871/76, 871/69, 
871/77, 1114/7 a st.p.č. 680, 647, 739, 256/1 v k.ú. Červený Kostelec.

Dotčené správní orgány:
(doporučeně)
1) Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a životního prostředí,  Náměstí T. G. Masaryka 120,

549 41 Červený Kostelec (IČO 00272566)
2) Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství - zde

Na vědomí:
1) Městský úřad Náchod, odbor kanceláře tajemníka - zde (vyhláška k vyvěšení)
2) Městský  úřad  Červený  Kostelec,  Náměstí  T.  G.  Masaryka  120,  549  41   Červený  Kostelec  (IČO  

00272566) (vyhláška k vyvěšení)

Vodoprávní  úřad  žádá  Městský  úřad  Náchod,  odbor  kanceláře  tajemníka,  a  Městský  úřad  Červený 
Kostelec 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: 3 / 0 / 0
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