
Městský  úřad  Náchod,  odbor  životního  prostředí  (dále  jen  „vodoprávní  úřad“),  obdržel  dne
13.  září  2017 žádost  o stavební  povolení  k  vodnímu dílu  „Zkapacitnění  kanalizace v ulici  Hakenova
v České Skalici“, kterou podalo  Město Česká Skalice, IČO 00272591, se sídlem  třída T. G. Masaryka 80, 
552 03 Česká Skalice (dále  jen „stavebník“).  Stavebník  je  na základě plné moci  zastoupen právnickou 
osobou Aquion, s.r.o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7. 

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 3. listopadu 2017. 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, Palachova 1303, 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 157.

Stručný popis předmětu řízení:
Jedná se o rekonstrukci  stávající  kanalizace v ul.  Hakenova v České Skalici.  Rekonstrukce spočívá

ve zkapacitnění stávající stoky – místo stávajícího potrubí DN 800 a 500 bude vybudováno potrubí DN 1000  
a 800 (stoka „A“) v celkové délce 323,28 m. Současně bude vybudována stoka „A1“ z potrubí DN 300 délky 
11,1  m,  která  bude  napojena  do  stoky  „A“.  Navržené  zkapacitnění  nebude  vedeno  v  trase  původní 
kanalizace. Výše uvedená akce bude realizována na pozemkových parcelách číslo 288/1, 276/1, 299 v k.ú. 
Česká Skalice. 
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Městský úřad Náchod

Odbor životního prostředí
Palachova 1303, 547 01  Náchod

Sp.zn.: KS 10587/2017/ŽP/Na/OT Adresa:
Čj.(Če.): MUNAC63314/2017/ŽP viz rozdělovník
Vyřizuje: Hynek Navara
Tel./mobil: 491 405 457
E-mail: hynek.navara@mestonachod.cz

Datum: 04.10.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
zahájení stavebního řízení



Předmětem  tohoto  řízení  není  výstavba  nových  kanalizačních  přípojek,  přepojení  stávajících 
kanalizačních přípojek, odvodnění komunikace v ul. Hakenova (neboť se nejedná o vodní díla). 

Příloha:
• situace

Účastníci řízení:
(doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice (IČO 00272591)
zastupuje: Aquion, s.r.o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7 (IČO 49101340)

Účastníci řízení:
(doručení veřejnou vyhláškou)
vlastníci pozemků p.č. 288/3, 300/1, 201/1, 201/2, 304, 205, 208, 209/1, 1369/9, 1369/16, 1369/15, 1369/14, 
1369/13, 1369/12, 1369/7, 1369/32, 1369/27, 1369/20, 1369/19, 1369/18, 1369/17, 1369/26, 1369/1, 136/25, 
1368, 109, 107, 108, 276/2, 110, 284/2, 284/4, 284/5, 284/6, 287, 289, 290 v katastrálním území Česká  
Skalice.  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, Českoskalické vodárny, s.r.o., Bezručova 394, 552 03 Česká Skalice. 

Dotčené správní orgány:
(doporučeně)
1) Městský úřad Česká Skalice, odbor výstavby a životního prostředí, třída T.G. Masaryka 80, 552 03  

Česká Skalice (IČO 00272591)
2) Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování (památková péče) - zde
3) Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství - zde
4) Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod,  

dopravní inspektorát (IČO 75151545)

Na vědomí:
1) Městský úřad Náchod - zde (vyhláška k vyvěšení)
2) Městský  úřad  Česká  Skalice,  třída  T.G.  Masaryka  80,  552  03  Česká  Skalice  (IČO  00272591)  

(vyhláška k vyvěšení)

Vodoprávní úřad žádá Městský úřad Náchod, odbor kanceláře tajemníka a Městský úřad Česká Skalice 
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

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1 / 1 / 1
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otisk úředního razítka

Ing. Ondřej Poul
vedoucí odboru životního prostředí



Příloha
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