
Městský  úřad  Náchod,  odbor  životního  prostředí  (dále  jen  „vodoprávní  úřad“)  obdržel  dne
9.  srpna  2017 žádost  Obce  Vestec,  Vestec 60,  552  05 Vestec  (dále  jen „žadatel“)  o  ověření  pasportu 
vodního díla – kanalizační stoky A a D v katastrálním území Vestec u Hořiček. Žadatel je na základě plné  
moci zastoupen Ing. Zdeňkem Brejchou. K žádosti byly doloženy 4 výtisky pasportu, který zpracoval Ing.  
Zdeňek Brejcha, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0600284 červenci 2017. 

Vodoprávní úřad má v úmyslu, v souladu s ustanovení § 125 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování  a  stavebním řádu  (stavební  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  předloženou dokumentaci  
ověřit, a proto nařizuje, podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ústní jednání a 
ohledání na den

 17. října 2017 (úterý) v 9:00 hodin  
(se srazem zúčastněných u obecního úřadu ve Vestci)

za  účelem porovnání  a  ověření  údajů  uvedených  v  předložené dokumentaci  se  skutečným současným 
stavebním provedením předmětné stavby.  Vodoprávní úřad žádá žadatele, aby v době ohledání umožnil  
přizvaným  vstup  do  přístupných  částí  stavby.  Majitelé  dotčených  pozemků  se  mohou  s  pasportem
se skutečným stavem seznámit a nejpozději k ústnímu jednání mohou uplatnit své připomínky. Pasport je 
k nahlédnutí u vodoprávního úřadu, vždy v úředních dnech tj. pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin (mimo 
úřední  dny  po  domluvě),  v  kanceláři  č.  dv.  157,  v budově  Městského úřadu  Náchod,  Palachova  1303. 
Pasport bude též k nahlédnutí při ústním jednání a ohledání.

otisk úředního razítka

Bc. Radomír Česenek
zástupce vedoucího odboru životního prostředí
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Městský úřad Náchod

Odbor životního prostředí
Palachova 1303, 547 01  Náchod

Sp.zn.: KS 9039/2017/ŽP/Na/O Adresa:
Čj.(Če.): MUNAC58235/2017/ŽP viz rozdělovník
Vyřizuje: Hynek Navara
Tel./mobil: 491 405 457
E-mail: hynek.navara@mestonachod.cz

Datum: 11.09.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NAŘÍZENÍ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ A OHLEDÁNÍ NA MÍSTĚ



Obdrží:
(doporučeně)
Obec Vestec, Vestec 60, 552 05 Hořičky (IČO 00653985)
zastupuje: Ing. Brejcha Zdeněk, Borská 1414, 547 01 Náchod (nar. 28.4.1940)

(doručení veřejnou vyhláškou)
vlastníci pozemků p.č. 25, 24/1, 259/1, 31, 32, 33, 43/3, 43/7, 43/4, 43/5, 43/6, 43/1, 43/2, 282/5, 261/1, 26,  
285, 19/3, 19/2 a st.p.č. 23, 24, 180 vše v katastrálním území Vestec u Hořiček

Dotčený správní orgán:
(doporučeně)
Městský úřad Česká Skalice, odbor výstavby a životního prostředí, třída T.G. Masaryka 80, 552 03 Česká 
Skalice (IČO 00272591)

Na vědomí:
1) Městský úřad Náchod - zde (vyhláška k vyvěšení)
2) Obecní  úřad Vestec, Vestec 60, 552 05 Hořičky (IČO 00653985) (vyhláška k vyvěšení)

Vodoprávní  úřad  žádá  Městský  úřad  Náchod,  odbor  kanceláře  tajemníka  a  obecní  úřad  Vestec
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
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