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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

OZNÁMENÍ 
zahájení vodoprávního řízení 

 
Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. (2) 
písm. c)  a ustanovení § 106 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 
ve  znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle  
ustanovení § 11 odst. (1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále  jen  "správní řád") a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. (1) písm. d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") Vám oznamuje v 
souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a ustanovením § 47 odst. (1) správního řádu, že na 
základě podání společnosti  Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ: 48173398, se sídlem 
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, ze dne 11.05.2017, bylo ve věci stavby „Jehnědí – 
prodloužení vodovodu dolní konec“ uvedeným dnem zahájeno vodoprávní řízení o povolení  k 
provedení vodního díla (podle ustanovení § 15 vodního zákona). 
 
Projekt (zpracovala společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ: 48173398, Ing. 
Ondřej Hanuš, se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, autorizoval Ing. Martin Jiruf, 
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT – 0701162, v dubnu 2017) řeší 
prodloužení vodovodního řadu v obci Jehnědí za účelem zásobování stávajících a nových nemovitostí 
pitnou vodou. 
 
Jedná se o vodovod –  z materiálu PE 90 x 8,2, o celkové délce 228 m. Počátek stavby je před 
armaturní šachtou v místě napojení na stávající řad, na konci řadu bude osazen nadzemní hydrant, 
který bude plnit funkci odkalení a požární. Stavba je situována na poz. parc. č.  101, 103/11, 506, 507, 
508/2, 514/4, 514/16, 1281/7, 1293/22 a 1293/35, k.ú. Jehnědí. 
 
Návrh žadatele obsahuje potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného 
rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad ve výše uvedené věci upouští od ústního 
jednání spojeného s místním šetřením a dává účastníkům řízení možnost před vydáním rozhodnutí                
ve věci vyjádřit se k  podkladům rozhodnutí (ustanovení § 36 odst. (2) a (3) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád), rovněž tuto možnost dává dotčeným správním orgánům.  
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Pokud budou doručeny další podklady během řízení, které budou obsahovat nové skutečnosti, 
správní orgán dá znovu možnost se k těmto podkladům vyjádřit. V opačném případě bude, po 
uplynutí lhůty pro vyvěšení této vyhlášky v předmětné věci vydáno rozhodnutí. 
 
Účastníci řízení mají právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 
rozhodnutí (viz ustanovení § 36 odst. (1) správního řádu). 
 
Do spisu pro rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odbor ŽP (doporučené  
dny: pondělí a středa od 8.00 do 16.30 hodin). 
 
 
 
Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení stavby (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 109 
stavebního zákona): 
 
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí 
 
Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení stavby (§ 27 odst. (2) správního řádu a § 109 
stavebního zákona): 

 
- Obec Jehnědí, Jehnědí 3, 562 01 Ústí nad Orlicí  
- Ing. Josef Lásko, Zálší 27, 565 01 Choceň 
- Mgr. Ivana Lásková, Zálší 27, 565 01 Choceň  
- Ing. Matěj Obšil, Veřovice 555, 742 73 Veřovice 
- Jitka Obšilová, Sudslava 21, 561 13 Sudslava 
- Radek Svatoš, Jehnědí 71, 562 01 Ústí nad Orlicí 
- Tejkl František, Českoskalická 160, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod 
- Tejklová Eva, Českoskalická 160, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod 
- Stanislav Chuchvalec, Koldín 41, 565 01 Koldín 
- Zdeněk Lipnický, Jehnědí 50, 562 01 Ústí nad Orlicí 
- Arnold Bartůněk, T. Novákové 65, Záhradí, 570 01 Litomyšl  
- Jan Král, Svatojiřská 51, 565 01 Choceň 
- Anna Michalcová, Čs. armády 894, 562 01 Ústí nad Orlicí 
- Milada Smutná, Dolní Sloupnice 222, 565 53 Sloupnice 
- Miloslava Novotná, Hrušová 121, 565 55 Hrušová 
- Martin Fikejz, Voděrady 65,  566 01 Voděrady 
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí 
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 19 
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 
 
 
Občanské sdružení má postavení účastníka vodoprávního řízení podle ustanovení § 115 odst. (7) 
vodního zákona, jestliže o to písemně požádá a to do 8-mi dnů ode dne sdělení informace o jeho 
zahájení podle ustanovení § 115 odst. (6) vodního zákona. Dnem sdělení informace o zahájení řízení 
se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední 
desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
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Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
Mgr. Tomáš Kopecký 
vedoucí odboru 
 
 
Ing. Zdeňka Lindenthalová 
oprávněná úřední osoba 
 
 
Upozornění : 
  
Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení po dobu 15-ti dnů způsobem v místě obvyklým  
zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí a Obecní úřad Jehnědí. Zároveň uvedené úřady žádáme                               
o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu). 
 
 
 
Vyvěšeno:    …………….………….                                                                                Sejmuto:  …………………………. 
 
 
Vodoprávní úřad žadatele dále upozorňuje na povinnost vyplývající z platné legislativy, že ještě před 
vydáním stavebního povolení je nutné předložit doklad o úhradě správního poplatku ve výši  3000,- 
Kč. Správní poplatek je třeba uhradit na účet Městského úřadu Ústí nad Orlicí zřízený u KB, číslo 19-
420611/0100, Variabilní symbol 9169000871, Konstantní symbol 379 (pro platbu v hotovosti) nebo 
558 (pro platbu převodem). 

 
 
Účastníkům vodoprávního řízení je oznámení doručeno veřejnou vyhláškou. 
 
 
Na vědomí: 
 
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí 
- Obecní úřad Jehnědí, Jehnědí 3, 562 01 Ústí nad Orlicí 
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor kancelář tajemníka, Sychrova 16, 562 24  Ústí nad Orlicí 
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad, Sychrova 16, 562 24  Ústí nad Orlicí 
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích,  územní pracoviště Ústí 

nad Orlicí, Smetanova 1390, 562 01  Ústí nad Orlicí 
- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03  Hrade Králové 
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 

Ústí nad Orlicí  
 
 
Jako informaci o zahájení řízení obdrží občanské sdružení: 
 
- Krajina a tradice z.s., Karpatská 177, 562 04 Ústí nad Orlicí  
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