
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 § 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“,  obdržel dne   6.10.2021
od  právnické  osoby  Vodovody  a  kanalizace  Náchod,  a.s,  IČO  48172928,  se  sídlem  Kladská  1521,
547 01 Náchod  (dále jen „stavebník“),  žádost o společné povolení na akci  „Prodloužení vodovodu ul.
U Vodojemu, Náchod“ v katastrálním území Náchod.

Vodoprávní  úřad  dále  žádost  včetně  předložených  podkladů  přezkoumal  a  zjistil,  že  žádost  nebyla 
doplněna odpovídajícími přílohami v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj, č.  503/2006 Sb.,
o podrobnější  úpravě územního rozhodování,  územního opatření  a stavebního řádu, v platném znění,  a 
trpěly vadami, které vodoprávní úřad nedokázal odstranit. Dále nebyl ze strany stavebníka uhrazen správní 
poplatek za vydání společného povolení.  Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad vyzval stavebníka
k doplnění žádosti, poučil jej o následcích nedoplnění a usnesením řízení přerušil.

Stavebník na výzvu k doplnění reagoval a vodoprávnímu úřadu vyžádané dokumenty ke dni 10.1.2022 
doplnil.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 
(dále jen „správní  řád“),  a ustanovení §  94m odst. 1 stavebního zákona,  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 podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a podle ustanovení § 94m odst. 3  
stavebního zákona upouští od místního ohledání a ústního jednání, protože mu jsou dobře známy poměry 
v předmětné  lokalitě  a  žádost  poskytuje  dostatečný  podklad  pro  její  posouzení,  a  zároveň  určuje  lhůtu
do  16.  února  2022,  do  kdy  mohou  dotčené  orgány  uplatnit  závazná  stanoviska  a  účastníci  řízení  své 
námitky. K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení mají podle ustanovení § 38 správního řádu právo nahlížet do spisu v kanceláři číslo 3.17 
budovy Městského úřadu Náchod, Zámecká 1845, Náchod, v úřední dny, tj. pondělí (od 8:00 do 13:00 hodin) 
a středa (od 12:00 do 17:00 hodin), nebo po předchozí telefonické domluvě a podle ustanovení § 36 odst. 3  
správního řádu je jim před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
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Městský úřad Náchod

Odbor životního prostředí
Zámecká 1845, 547 01  Náchod

MUNAX00SMRBE
Sp.zn.: KS 12554/2021/ŽP/Na/OUT Adresa:
Čj.(Če.): MUNAC  2937/2021/ŽP viz rozdělovník
Vyřizuje: Navara
Tel./mobil: 491 405 457
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Datum: 10.1.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ



Stručný popis předmětu řízení:

Jedná se o  výstavbu vodovodního řadu v Náchodě, v ulici U Vodojemu a Dolní úvoz na pozemkových  
parcelách číslo 1024/7, 2011, 2006 v katastrálním území Náchod, kraji Královéhradeckém, okrese Náchod, 
obci  Náchod,  orientační  souřadnice místa  záměru – začátek X 1023203,  Y 614483,  konec X 1023395,
Y 614008 (S-JTSK). 

Rozsah navržené stavby je následující:

Veřejný vodovodní řad – vodní dílo
• potrubí PE 100 RC Protect D110 PN10 délky 523 m
• propojení navrženého vodovodu se stávajícím vodovodem potrubím PE 100 RC Protect D90 délky 

4,5 m
• podzemní hydrant na konci řadu sloužící k provozním účelům (odvzdušnění)

Přepojení stávajících vodovodních přípojek na nově vybudovaný vodovodní řad – obecná stavba
• přípojka P1 pro čp. 1694 
• přípojka P2 pro čp. 1695
• přípojka P3 pro čp. 1696
• přípojka P4 pro čp. 1697

Poučení

Podle  ustanovení  §  94n  odst.  3  stavebního  zákona  může  účastník  řízení  uplatňovat  námitky  proti  
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo 
požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo 
k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení  námitky k ochraně 
zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, 
může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen 
veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují 
uvedené požadavky, se nepřihlíží.  Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

otisk úředního razítka

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

Účastníci řízení:
(doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
1) Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod (IČO 48172928) 
2) Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod (IČO 00272868) – odbor správy majetku a  

financování
3) Možíš Zdeněk Ing., U Vodojemu 1696, 547 01 Náchod (nar. 27.12.1961)
4) Možíšová Vlasta, U Vodojemu 1696, 547 01 Náchod (nar. 11.9.1962)
5) Cenek Pavel, U Vodojemu 1695, 547 01 Náchod (nar. 19.7.1956)
6) Balcar Jaroslav, Ikárie 1135, 547 01 Náchod (nar. 14.12.1967)
7) Balcarová Marcela, Ikárie 1135, 547 01 Náchod (nar. 31.5.1972)
8) Balcar Michaela, U Vodojemu 1697, 547 01 Náchod (nar. 19.12.1965)
9) GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 502 00 Brno (IČO 27935311)
10) CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 (IČO 04084063)
11) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (IČO 24729035)

Účastníci řízení:
(doručení veřejnou vyhláškou)
vlastníci pozemků p.č. 929/6, 929/7, 929/8, 929/9, 909/4, 907/7, 907/6, 907/5, 907/4, 907/3, 907/2, 907/1, 
897/71, 897/12, 897/8, 897/75, 897/31, 897/30, 897/29, 897/9, 894/9, 894/5, 1029/8, 1029/7, 1029/6, 1029/5, 
1029/2,  1029/4,  1029/3,  1029/16,  1029/17,  1029/11,  2010/2,  1025/3,  1022/2,  1022/1,  929/14,  1024/17
v katastrálním území Náchod.

Dotčené správní orgány:
(doporučeně)
1) Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství – zde
2) Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování – zde 
3) Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí – zde (státní správa lesů)
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

Na vědomí: 
Městský úřad Náchod -  zde (vyhláška k vyvěšení)

Vodoprávní úřad žádá Městský úřad Náchod, odbor kanceláře tajemníka 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: 2 / 1 / 1
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