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Městský úřad Králíky jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a 

ustanovení § 106  zákona  č. 254/2001 Sb.,  o vodách  a o  změně některých  zákonů,  ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon") a místně příslušný úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální 

stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), oznamuje, že na základě podání spol.  

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., IČ 48173398, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad 

Orlicí (na základě plné moci zastoupena spol. VIS-VODOHOSPODÁŘSKO-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, 

spol. s r.o., IČ: 48153362, Hradec Králové), ze dne 11.11.2016, bylo uvedeným dnem zahájeno ve 

věci „Horní Šanov – nový vodovod + ATS“ vodoprávní řízení o povolení stavby zásobovacího 

vodovodního řadu (podle ustanovení § 15 vodního zákona). 

 

Vodní dílo obsahuje tyto stavební objekty: 

1) SO 01 ATS Šanov 

2) SO 02 Vodovodní řad „A“ z materiálu PE100RC (PP) DN 90x8,2 mm, délky 817,0 m; 

propoj P1 z materiálu PE100RC (PP) DN 90x8,2 mm, délky 11,0 m; 

3) SO 03 Napojovací body z materiálu Rpe DN 32x4,4 mm, celková délka 25 m. 

 

Stavba bude situována na pozemk. parc. č. 363/7, 728/1, 705, 710/1 a 250/2 v k.ú. Šanov u 

Červené Vody, obec Červená Voda, kraj Pardubický, ČHP 4-10-01-036, IDVT 10206782, HGR 429 

– Králický prolom. 

 

Stavba je budována za účelem zásobování obyvatel pitnou vodou. 

 

Souřadnice začátku stavby:                 X  =   1067553,31             Y =  576982,67 

Souřadnice konce stavby:                    X  =   1067243,76             Y =  576419,18 
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Termín dokončení stavebních objektů je navrhován do 31.12.2018. 

 

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala spol. VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. 

s r.o., Hradec Králové, Ing. Jiří Forejtek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a 

krajinného inženýrství (ČKAIT 0601650), v měsíci červenci 2016.  

 

Účastníci vodoprávního řízení o povolení stavby podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního 

řádu): 

- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (na základě plné moci 

zastoupen spol. VIS-VODOHOSPODÁŘSKO-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, spol. s r.o., IČ: 

48153362, se sídlem Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové) 

 

Účastníci vodoprávního řízení o povolení stavby (podle ustanovení § 27 odst. 2 a 3  správního 

řádu): 

- Obec Červená Voda, Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda  

- Rolnická společnost s.r.o., Červená Voda 183, 561 61 Červená Voda 

- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 

- Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům, a nebo 

stavbám na nich, může být prováděním stavby přímo dotčeno, a dále osoby, které mají k 

sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo 

prováděním stavby přímo dotčeno (v souladu s ust. § 109 stavebního zákona se identifikují 

označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí): 

364, 409/1, 366, 361, 363/8, 359/2, st.95/1, 353, 317/1, 317/6, 357/2, 354/2, 344/2, 344/1, 

715/3, st.92, 353, 352, 349/1, 349/3, 311, 349/2, st.87, 312, 714/1, 350, 314, 308/1, st.84, 

306/2, 757, st.80/1, 296/1, 292, st.79, 296/3, 291, 712/4, 290, 289, 288/1, 288/3, 288/2, 710/1, 

250/1, 246/3, 246/1, 227, 227/14, 227/12, 704, 235/6, 236/7, 240/1, st.55, 239, 238/2, 238/3, 

237/2, 253, 218/2, 217/3, 703/2, 215/10, 748, 215/8, 215/14, 212/1, 212/2, 209, st.44, st. 43, 

208, st.42, 165/4, 165/1, 164/1, 164/5, 159/2, 162, st.37, 161/1, 700/3, st.32 vše v k.ú. Šanov u 

Červené Vody. 

 

Návrh žadatele obsahuje potřebné náležitosti a doklady, které jsou nutné pro posouzení dosahu 

žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry. Vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry 

v zájmové lokalitě, a proto ve výše uvedené věci upouští od ústního jednání spojeného s místním 

šetřením a dává tímto účastníkům v souladu s ustanovením § 36 správního řádu možnost navrhovat 

důkazy a činit jiné návrhy, a to nejpozději 10-tý den ode dne doručení tohoto oznámení (veřejné 

vyhlášky). Dále dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí (viz 

ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu), a to ve dnech 06.-10.02.2017. Tato lhůta neslouží k podání 

námitek. Po uplynutí uvedeného termínu bude v předmětné věci vydáno rozhodnutí. 

 
Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko a uplatnit své námitky. Pokud o to požádají, 

poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak. V námitkách (viz ustanovení 

§ 114 stavebního zákona) musí účastník řízení mimo jiné uvést skutečnosti, které zakládají jeho 

postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek. K námitkám, které byly nebo mohly být 

uplatněny při územním řízení, pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o 

stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.  

 

Účastník řízení může podle ust. § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se 

o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, 

ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.  

 

Do spisu  pro rozhodnutí  lze nahlédnout u Městského úřadu Králíky, odbor  ŽP - vodní  hospodářství 

v tyto dny (pondělí a středa od 7.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin, čtvrtek od 7.30 do 11.30 

hodin). 

http://www.kraliky.eu/
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Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu písemnou 

plnou moc. Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen na výzvu oprávněné úřední osoby předložit 

průkaz totožnosti, tj. doklad, který je veřejnou listinou, a v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum 

narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná 

i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 

předkládá, jako jeho oprávněného držitele.    

 

 

                                                                       V Ý Z V A 

Podle ust. § 1, 2 a 5 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

vyzývá vodoprávní úřad oprávněného žadatele k zaplacení správního poplatku za povolení stavby, 

který je vyměřen podle položky 18 bod h) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném 

znění, ve výši 3 000,- Kč. Správní poplatek je nutné uhradit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení 

této výzvy na účet ČS, a. s. – Svitavy, č.ú. 1324193309/0800, konstantní symbol 379, variab. symbol 

8020000173. Správní poplatek je možno zaplatit i v hotovosti v pokladně pověřeného městského 

úřadu v budově se sídlem v ul. Karla Čapka č.p. 316, Králíky. 

 

Doklad o zaplacení správního poplatku předložte na odboru životního prostředí Městského úřadu 

Králíky. 

Lhůty pro vydání rozhodnutí o povolení stavby, stanovené zvláštními předpisy, neběží podle 

ustanovení § 5 odst. 5 zákona o správních poplatcích v době od doručení výzvy k zaplacení poplatku 

až do prokazatelného zaplacení poplatku. 

Proti této výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje 

po doručení výzvy (§ 5 odst. 2 zákona o správních poplatcích) ke Krajskému úřadu Pardubického 

kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Králíky, odboru životního prostředí. Toto odvolání nemá 

v souladu s ustanovením § 109 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů, odkladný účinek. 
 

 

               Otisk razítka 

 „Městský úřad Králíky“ 

                         

                                               

                   
Galina Slavíková 

referentka odboru životního prostředí 

 

 

R o z d ě l  o v  n í  k:   

 

Na doručenku do vlastních rukou nebo do datové schránky obdrží tento účastník vodoprávního 

řízení:  

- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (na základě plné moci 

zastoupen spol. VIS-VODOHOSPODÁŘSKO-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, spol. s r.o., IČ: 

48153362, se sídlem Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové) 

 

Veřejnou vyhláškou bude doručeno následujícím účastníkům vodoprávního řízení: 
- Obec Červená Voda, Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda 

- Rolnická společnost s.r.o., Červená Voda 183, 561 61 Červená Voda 

- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 
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- Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům, a nebo 

stavbám na nich, může být prováděním stavby přímo dotčeno, a dále osoby, které mají k 

sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo 

prováděním stavby přímo dotčeno (v souladu s ust. § 109 stavebního zákona se identifikují 

označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí): 

364, 409/1, 366, 361, 363/8, 359/2, st.95/1, 353, 317/1, 317/6, 357/2, 354/2, 344/2, 344/1, 

715/3, st.92, 353, 352, 349/1, 349/3, 311, 349/2, st.87, 312, 714/1, 350, 314, 308/1, st.84, 

306/2, 757, st.80/1, 296/1, 292, st.79, 296/3, 291, 712/4, 290, 289, 288/1, 288/3, 288/2, 710/1, 

250/1, 246/3, 246/1, 227, 227/14, 227/12, 704, 235/6, 236/7, 240/1, st.55, 239, 238/2, 238/3, 

237/2, 253, 218/2, 217/3, 703/2, 215/10, 748, 215/8, 215/14, 212/1, 212/2, 209, st.44, st. 43, 

208, st.42, 165/4, 165/1, 164/1, 164/5, 159/2, 162, st.37, 161/1, 700/3, st.32 vše v k.ú. Šanov u 

Červené Vody. 

    

Na doručenku obdrží dotčené orgány: 

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí 

- HZS Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí 

- Obecní úřad Červená Voda, Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda 

 

Na vědomí obdrží: 

- Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno 

 

 

 

 

 

                                                                 Upozornění: 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce ORP 

Králíky a úřední desce Obecního úřadu Červená Voda, a to i způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

Patnáctý den vyvěšení je dnem doručení. 

 

 

 

Vyvěšeno dne: ………………        Sejmuto dne: ………………….. 

 

 

 

Zveřejněno dálkovým přístupem dne: …………………… 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………… 

Razítko a podpis příslušného orgánu, kterým potvrzuje vyvěšení a sejmutí  

http://www.kraliky.eu/

