Městský úřad Náchod
Odbor životního prostředí
Zámecká 1845, 547 01 Náchod
Sp.zn.:
Čj.(Če.):
Vyřizuje:
Tel./mobil:
E-mail:

MUNAX00TYEUH
KS 6780/2022/ŽP/Na/MUT
MUNAC 52750/2022/ŽP
Hynek Navara
491 405 457
podatelna@mestonachod.cz

Adresa:
viz rozdělovník

Datum: 20.6.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

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 9.5.2022 a předložených
dokladů, právnické osobě
Obec Bezděkov nad Metují, IČO 00653691,
se sídlem Bezděkov nad Metují 164, 549 64 Bezděkov nad Metují
(dále jen „stavebník“)
I. mění územní rozhodnutí
podle ustanovení § 94 odst. 1 a ustanovení § 118 odst. 2 stavebního zákona o umístění stavby „Bezděkov
nad Metují – kanalizace“, které vydal Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby,
pod čj. 2015/355/OV/JUS/1 ze dne 30.1.2012, ve znění změny čj. MUPO/2017/179/JUS/2 ze dne 17.1.2017.
Změna spočívá v jiném umístění vybraných stavebních objektů:
Změna Z2
Jedná se o změnu umístění zemního filtru (SO 01.3.) a o výstavbu krytého přístřešku pro navrhovanou
ČOV (PS 01.1). Původně byl dvoupolový filtr navržen pod centrální ČOV, nyní bude vybudován nad ČOV.
Součástí této změny jsou nutné trubní propoje.
Nový přístřešek bude vybudován nad objektem hrubého předčištění.
Změna stavby bude provedena na pozemkových parcelách číslo 488, 489, 491, 493/1 v katastrálním
území Bezděkov nad Metují, kraji Královéhradeckém, okrese Náchod, obci Bezděkov nad Metují, orientační
souřadnice místa stavby X 1012511, Y 610080 (systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální):
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jednopolový zemní filtr stejných parametrů účinnosti s horizontálním kořenovým polem
průměrná plocha horizontálního kořenového pole 108,5 m 2
objem horizontálního kořenového pole 124,7 m 3
nátok do filtru pomocí čerpací stanice s výtlačným potrubím

Změna Z3
Jedná se o změnu trasy kanalizační stoky A4 z důvodu rekonstrukce komunikace Bezděkov - Machov a
doplnění nového kanalizačního výtlaku.
Změna stoky A4
Změna bude provedena na pozemkových parcelách číslo 208/3, 681/7, 681/2, 681/3, 292/1, 687/1,
400/70, 400/7 698/1 a stavební parcele číslo 275 vše v katastrálním území Bezděkov nad Metují, kraji
Královéhradeckém, okrese Náchod, obci Bezděkov nad Metují, orientační souřadnice místa stavby – začátek
X 1012621, Y 609181, konec 1012635, Y 609276 (systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální):
• začátek změny vedení kanalizace v šachtě Š 131
• konec změny vedení kanalizace v šachtě Š 126 (tato šachta bude posunuta)
• 3 nové kanalizační revizní šachty
Doplnění výtlaku
Výstavba nového výtlačného potrubí, které bude uloženo v souběhu (do stejné výkopové rýhy)
s kanalizačními stokami A, A3, A3-1, A-4 na pozemkových parcelách číslo 292/1, 687/1, 400/70, 400/7,
698/1, 701/3, 651/1, 478/2, 478/6, 478/3, 703, 488, 163/1 a stavební parcele číslo 275 vše v katastrálním
území Bezděkov nad Metují, okrese Náchod, obci Bezděkov nad Metují, orientační souřadnice místa stavby
– začátek X 1012639, Y 609230, konec 1012509, Y 610071 (systém Jednotné trigonometrické sítě
katastrální):
• potrubí HDPE 90x8,2 mm délky 406 m
• potrubí HDPE 63x5,8 mm délky 820 m
• rozdělovací šachta
Změna Z4
Jedná se o změnu trasy kanalizační stoky C z důvodu rekonstrukce komunikace Bezděkov – Machov.
Změna bude provedena na pozemkových parcelách číslo 681/11, 681/2, 681/10, 300/27, 311/1
v katastrálním území Bezděkov nad Metují, kraji Královéhradeckém, okrese Náchod, obci Bezděkov
nad Metují, orientační souřadnice místa stavby – začátek X 1012745, Y 609017, konec 1012756, Y 609035
(systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální):
• začátek změny vedení kanalizace v šachtě Š 180
• konec změny vedení kanalizace v šachtě Š 179
• 2 nové kanalizační revizní šachty
Pro změnu umístění stavby se nově stanoví tyto podmínky: (v souladu s ustanovením § 9 vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
ve znění pozdějších předpisů)
1) Změna stavby 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 D.2 v měřítku 1:1000, který vypracoval a ověřil Vladislav Kališ, autorizovaný technik pro
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0701507 D1, v prosinci 2021 pod zak. č.
98.
2) Pro změnu umístění stavby se vymezuje část pozemkových parcel číslo 488 (lesní pozemek), 489
(ostatní plocha), 491 (trvalý travní porost), 493/1 (trvalý travní porost), 208/3 (ostatní plocha), 681/7
(ostatní plocha), 681/2 (ostatní plocha), 681/3 (ostatní plocha), 292/1 (ostatní plocha), 687/1 (ostatní
plocha), 400/70 (ostatní plocha), 400/7 (ostatní plocha), 698/1 (ostatní plocha), 681/11 (ostatní plocha),
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681/2 (ostatní plocha), 681/10 (ostatní plocha), 300/27 (trvalý travní porost), 311/1 (ostatní plocha), 651/1
(ostatní plocha), 478/2 (trvalý travní porost), 703 (ostatní plocha), 478/3 (lesní pozemek), 478/6 (lesní
pozemek), 701/3 (ostatní plocha) a stavební parcela číslo 275 (zastavěná plocha a nádvoří)
v katastrálním území Bezděkov nad Metují.
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.
Předmětem tohoto povolení není:
• rozšíření zpevněných ploch (chodník okolo objektu ČOV)
• změna přeložky kabelového vedení veřejného osvětlení
• opěrná stěna z betonových prefabrikátů

II. mění stavební povolení
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a podle ustanovení § 118 odst. 2 a 3 stavebního zákona,
kterým povoluje změnu stavby před jejím dokončením na akci „Bezděkov nad Metují – splašková kanalizace
a ČOV“, povolené ve výrokové části B. rozhodnutí vodoprávního úřadu, čj. MUNAC 2348/2019/ŽP ze dne
10.1.2019. Změna bude provedena na pozemkových parcelách číslo 488, 489, 491, 493/1, 208/3, 681/7,
681/2, 681/3, 292/1, 687/1, 400/70, 400/7, 698/1, 681/11, 681/2, 681/10, 300/27, 311/1, 651/1, 478/2, 703,
478/3, 478/6, 701/3 a stavební parcela číslo 275 v katastrálním území Bezděkov nad Metují, kraji
Královéhradeckém, okrese Náchod, obci Bezděkov nad Metují.
Pro provedení změny vodního díla před jeho dokončením vodoprávní úřad, podle ustanovení
§ 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona, stanovuje následující podmínky a povinnosti:
1) Změna stavby před jejím dokončením bude provedena dle dokumentace „Bezděkov nad Metují –
splašková kanalizace“, kterou zpracoval a ověřil Vladislav Kališ, autorizovaný technik pro stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0701507 D1, v prosinci 2021 pod zak. č. 98.
2) Mění se podmínka č. 10 rozhodnutí vodoprávního úřadu čj. MUNAC 2348/2019/ŽP ze dne 10.1.2019 a
to tak, že se doba zkušebního provozu stanovuje na 6 měsíců od dokončení stavby.
3) Ostatní podmínky stavebního povolení uvedené v rozhodnutí vodoprávního úřadu čj. MUNAC
2348/2019/ŽP ze dne 10.1.2019 zůstávají v platnosti.
4) Nově se stanovují podmínky, že střešní krytina z polykarbonátových desek nebude čirá, ale bude
zabarvená (ideálně šedé provedení, příp. kouřově hnědé provedení). Při stavbě bude postupováno podle
Standardů péče o přírodu a krajinu – Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017.

Odůvodnění:
Vodoprávní úřad obdržel dne 9.5.2022 od stavebníka žádost o povolení změny stavby před jejím
dokončením na akci „Bezděkov nad Metují – splašková kanalizace a ČOV“. Stavebník je na základě plné
moci zastoupen Ing. Vladislavem Kališem, B. Němcové 235, 533 74 Horní Jelení.
Rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby vydal Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby
pod čj. 2015/355/OV/JUS/1 ze dne 30.1.2012. Tentýž stavební úřad následně rozhodnutím
čj. MUPO/2017/179/JUS/2 ze dne 17.1.2017 vydal změnu územního rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební povolení k provedení stavby vydal vodoprávní úřad v rozhodnutí čj. MUNAC 2348/2019/ŽP
ze dne 10.1.2019. Týmž rozhodnutím bylo stavebníkovi vydáno odpovídající povolení k nakládání s vodami k vypouštění městských odpadních vod do vod povrchových z výpusti kanalizace pro veřejnou potřebu
(odtok z ČOV 650 EO) do vodního toku Metuje.
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Z obsahu žádosti a dalších podkladů dostupných vodoprávnímu úřad z jeho úřední činnosti je zřejmé, že
stavebník žádá vodoprávní úřad o vydání rozhodnutí o povolení změny územního i stavebního povolení.
Dle ustanovení § 118 odst. 2 stavebního zákona vyžaduje-li změna stavby před jejím dokončením
změnu územního rozhodnutí, je možné rozhodnout o této změně ve společném územním a stavebním
řízení.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spolu s žádostí byly vodoprávnímu úřadu doručeny následující doklady:
potvrzení projektanta o souladu stavby s rozhodnutím Městského úřadu Náchod, odbor dopravy a
silničního hospodářství, čj. MUNAC 73674/2016/DSH/A
souhlas Němečkové Jany se stavebním záměrem. Souhlas je vyznačen na situačním výkresu projektové
dokumentace.
závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Broumovsko, čj. 06210/VC/21
ze dne 7.1.2022
závazné stanovisko Městského úřadu Police nad Metují, odbor výstavby, čj. MUPO/2022/KOZ/2 ze dne
14.1.2022
doklad o uhrazení správního poplatku ze dne 30.5.2022
sdělení Městského úřadu Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 10.5.2022
sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700523204 ze dne 16.3.2022
sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s., zn. 0201385169 ze dne 16.3.2022
smlouva o právu provést stavbu sepsanou mezi stavebníkem a Správou silnic Královéhradeckého kraje,
p.o. (č. Smlouvy 9/40/22/0100/Zj/K ze dne 18.5.2022. Součástí smlouvy je souhlas stavebním záměrem,
který je vyznačen na situačním výkresu projektové dokumentace.
plná moc stavebníka pro Kališe Vladislava ze dne 22.8.2017
stanovisko Povodí Labe, státní podnik, čj. Pla/2022/022435 ze dne 16.5.2022
souhlas Nguyen Văn Tunga se stavebním záměrem. Souhlas je vyznačen na situačním výkresu
projektové dokumentace.
souhlas Eiglové Heleny se stavebním záměrem. Souhlas je vyznačen na situačním výkresu projektové
dokumentace.
souhlas Eigla Františka se stavebním záměrem. Souhlas je vyznačen na situačním výkresu projektové
dokumentace.
souhlas Benediktinského opatství sv. Václava v Broumově se stavebním záměrem. Souhlas je vyznačen
na situačním výkresu projektové dokumentace.
závazné stanovisko Městského úřadu Náchod, odboru životního prostředí, čj. MUNAC 99925/2021/ŽP
ze dne 15.12.2021
potvrzení Obecního úřadu Bezděkov nad Metují, č.j MK/MM/01/2016 ze dne 1.1.2021
sdělení společnosti Voda Service, s.r.o. ze dne 4.2.2022
dva výtisky projektové dokumentace „Bezděkov nad Metují – splašková kanalizace“, kterou zpracoval a
ověřil Vladislav Kališ, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
ČKAIT 0701507 D1, v prosinci 2021 pod zak. č. 98. Součástí projektové dokumentace jsou další
podklady a stanoviska (v dokladové části):
- stanovisko společnosti CETIN, a.s., čj. 584837/22 ze dne 19.4.2022
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001125341067 ze dne 2.5.2022
- sdělení společnosti GasNet Služby, s.r.o., zn. 5002576435 ze dne 1.4.2022
- sdělení společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zn. 22-01526 ze dne 19.4.2022

Vodoprávní úřad oznámil dne 23.5.2022 zahájení řízení, ve kterém podle ustanovení § 115 odst.
8 vodního zákona a podle ustanovení 112 odst. 2 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
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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:
• Obec Bezděkov nad Metují, Bezděkov nad Metují 164, 549 64 Bezděkov nad Metují
Vlastník dotčených pozemků a staveb
• Obec Bezděkov nad Metují, Bezděkov nad Metují 164, 549 64 Bezděkov nad Metují (p.p.č. 486, 491,
493/1, 208/3, 292/1, 687/1, 698/1, 478/3, 478/6, 488, 701/3, 300/27, 311/1)
• Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově, Klášterní 1, 550 01 Broumov (p.p.č. 489, 703)
• Nguyen Văn Tung, Bezděkov nad Metují 184, 549 64 Bezděkov nad Metují (st.p.č. 275, p.p.č.
400/70)
• Královéhradecký kraj, kdy hospodaření se svěřeným majetkem kraje připadá pro Správu silnic
Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové (p.p.č. 981/2, 681/3,
681/7, 651/1, 681/2, 681/10, 681/11)
• Němečková Jana, Bezděkov nad Metují 110, 549 31 Hronov (p.p.č. 478/2)
• Eigl František, Nízká Srbská 123, 549 63 Machov, a Eiglová Helena, Nízká Srbská 123, 549 63
Machov (p.p.č. 400/7) vše v k.ú. Bezděkov nad Metují
Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich:
vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich: p.č. 206/7, 292/20, 400/15, 688, 169/2, 173/6,
173/4, 166/1, 151/5, 151/4, 151/1, 151/3, 442/13, 442/41, 442/1, 699, 154/7, 700, 697, 141, 154/3,
140/1, 144, 139/1, 109/1, 146/1, 109/9, 109/7, 146/4, 701/4, 146/3, 109/8, 158/4, 68, 69/1, 106,
158/8, 94, 100, 96/1, 97/6, 102, 96/2, 97/5, 99/1, 478/7, 478/5, 477/1, 479/3, 477/6, 477/8, 477/10,
477/7, 481/2, 478/2, 478/6, 501/1, 481/1, 493/11, 290/11, 292/25, 300/11, 680, st.p.č. 216, 210,
200, 251, 239, 758, 173, 14, 244, 195, 18, 20/2, 19, 341, 100, 391, 390, 182, 161/2, 38, 161/1, 39/1,
37, 46, 36, 33, 51, 54, 151/2, 152/1, 133, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 144, 228 v k.ú. Bezděkov
nad Metují
Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
• Obec Bezděkov nad Metují, Bezděkov nad Metují 164, 549 64 Bezděkov nad Metují
Dále jsou za účastníky považováni vlastníci a provozovatelé inženýrských sítí, které budou při stavbě
vodního díla dotčeny (křížením, souběhem apod.):
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod
• ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
• CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
• GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 502 00 Brno
•
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.
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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

Bc. Radomír Česenek
zástupce vedoucího odboru životního prostředí

Příloha (všem):
• situace
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 30.5.2022.
Účastníci řízení:
(doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
1) Obec Bezděkov nad Metují, Bezděkov nad Metují 164, 549 64 Bezděkov nad Metují (IČO 00653691)
zastupuje: Ing. Kališ Vladislav, B. Němcové 235, 533 74 Horní Jelení (IČO 04577493)
2) Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově, Klášterní 1, 550 01 Broumov (IČO 48648884)
3) Nguyen Văn Tung, Bezděkov nad Metují 184, 549 64 Bezděkov nad Metují (nar. 9.3.1985)
4) Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové (IČO 70889546)
hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku
1371/30, 500 02 Hradec Králové (IČO 70947996)
5) Němečková Jana, Bezděkov nad Metují 110, 549 31 Hronov (nar. 7.5.1953)
6) Eigl František, Nízká Srbská 123, 549 63 Machov (nar. 20.9.1955)
7) Eiglová Helena, Nízká Srbská 123, 549 63 Machov (nar. 11.4.1957)
8) Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod (IČO 48172928)
9) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (IČO 24729035)
10) CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 (IČO 04084063)
11) GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 502 00 Brno (IČO 27935311)
Účastníci řízení:
(doručení veřejnou vyhláškou)
vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich: p.č. 206/7, 292/20, 400/15, 688, 169/2, 173/6, 173/4, 166/1,
151/5, 151/4, 151/1, 151/3, 442/13, 442/41, 442/1, 699, 154/7, 700, 697, 141, 154/3, 140/1, 144, 139/1,
109/1, 146/1, 109/9, 109/7, 146/4, 701/4, 146/3, 109/8, 158/4, 68, 69/1, 106, 158/8, 94, 100, 96/1, 97/6, 102,
96/2, 97/5, 99/1, 478/7, 478/5, 477/1, 479/3, 477/6, 477/8, 477/10, 477/7, 481/2, 478/2, 478/6, 501/1, 481/1,
493/11, 290/11, 292/25, 300/11, 680, st.p.č. 216, 210, 200, 251, 239, 758, 173, 14, 244, 195, 18, 20/2, 19,
341, 100, 391, 390, 182, 161/2, 38, 161/1, 39/1, 37, 46, 36, 33, 51, 54, 151/2, 152/1, 133, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 144, 228 v k.ú. Bezděkov nad Metují
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Dotčené správní orgány:
(doporučeně)
1) Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují (IČO
00272949)
2) Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, Ledhujská 59,
54954 Police nad Metují
5) Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí (státní správa lesů, ochrana ZPF) - zde
6) Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství - zde
7) Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování - zde
8) Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod,
dopravní inspektorát (IČO 75151545)
9) Obecní úřad Bezděkov nad Metují, Bezděkov nad Metují 164, 549 64 Bezděkov nad Metují – silniční
správní úřad (IČO 00653691)
Na vědomí:
1) Městský úřad Náchod, odbor kanceláře tajemníka - zde (vyhláška k vyvěšení)
2) Obecní úřad Bezděkov nad Metují, Bezděkov nad Metují 164, 549 64 Bezděkov nad Metují (IČO
00653691) (vyhláška k vyvěšení)
Vodoprávní úřad žádá Městský úřad Náchod, odbor kanceláře tajemníka, a Obecní úřad Bezděkov
nad Metují 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

Vyvěšeno:

Sejmuto:

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