
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem  
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17  Dvůr Králové nad Labem  

 
Odbor životního prostředí –  vodoprávní úřad  

 

 
Město Dvůr Králové nad Labem BANKOVNÍ SPOJENÍ: IČ: 00277819 Tel.: 499 318 111 epodatelna@mudk.cz 
náměstí T. G. Masaryka 38 ČSOB, a. s., Dvůr Králové n. L. DS: mu5b26c Fax: 499 320 171 www.mudk.cz 
544 17  Dvůr Králové nad Labem Č. ú.: 273090363/0300¨ 
 

   

Č .  j . :  M U D K - O ŽP / 6 7 9 7 8 - 2 0 2 1 / s ea  2 1 7 6 3 - 2 0 2 1   
S p is .  a  s ka r t .  z n a k :  2 3 1 . 2  
P o če t  p ř í lo h :  1  
P o če t  l i s tů  p ř í lo h :  1  
V a š e  č .  j . :    

  
V yř i zu j e :   M g r  A n d r ea  Š év l o v á  
T e l e f o n :   4 9 9  3 1 8  1 6 1  
E - m a i l :   s ev l o v a . a n d re a @ m u d k. c z  
 
D a t u m :   0 3 . 0 8 . 2 0 2 1  

 

 
Žadatel (účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního 
zákona): 
Obec Hřibojedy, Hřibojedy čp. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
v zastoupení na základě plné moci: 
Aquion, s. r. o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7 
 
Další účastníci společného územního a stavebního řízení pro povolení stavby vodního díla 
(účastník řízení dle § 27 odst. 2, 3 správního řádu, dle § 94k písm. b), c), d) stavebního 
zákona): 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
Cetin, a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
Vodohospodářské služby RT, s. r. o., Horní Lánov čp. 61, 543 41 Lánov 
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého čp. 951, 500 03 Hradec Králové 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní čp. 150, 541 01 Trutnov 
Vratislav Hlava (20.06.1985), Hřibojedy čp. 41, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 
 
Další účastníci společného územního a stavebního řízení pro společné povolení stavby 
vodního díla (účastník řízení dle § 27 odst. 2, 3 správního řádu a § 94k písm. e) stavebního 
zákona), veřejnou vyhláškou: 
Podle § 94l odst. 3 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků 
v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle ustanovení § 
94k písm. e) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných 
v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru).  
 
Pozemkové parcely: p. p. č. 1006, 1003, 1002, 1393, 1055, 1052, 1050, 1053, 1057, 386/2, 
407, 1070, 386/5, 386/3, 386/4, 1072, 385/2, 1080, 1079, 1078, 1074, 1421, 61, 1398, 1371, 
97, 105/1, 105/2, 91 v k. ú. Hřibojedy a p. p. č. 1258/1, 28/1 v k. ú. Litíč 
 
Stavební parcely: 13/1, 13/2, 12/1, 12/2, 11, 14/3, 9/3, 7, 131, 21, 23, 58, 59, 71, 41, 60/1 
v k. ú. Hřibojedy.  
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Další účastníci vodoprávního řízení pro povolení k nakládání s podzemními vodami pro odběr 
podzemní vody (účastník řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 115 odst. 4, 16 vodního 
zákona): 
Obec Hřibojedy, Hřibojedy čp. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
 
Další účastníci vodoprávního řízení pro povolení k nakládání s povrchovými vodami pro 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových (účastník řízení dle § 27 odst. 2 správního 
řádu a § 115 odst. 4, 5 vodního zákona): 
Obec Hřibojedy, Hřibojedy čp. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého čp. 951, 500 03 Hradec Králové 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OZNÁMENÍ 

o zahájení společného územního a stavebního řízení 
 
Žadatel, Obec Hřibojedy, Hřibojedy čp. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (IČO 00581011) 
v zastoupení na základě plné moci: Aquion, s.r.o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7 (IČO 
49101340) podala dne 19.07.2020 pod č.j.: MUDK-OŽP/65432-2021/sea 21763-2021 u 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru životního prostředí žádost o společné 
povolení na stavbu vodního díla „Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy -  
stavba vodojemu s anténní věží, vodovod řad A3-2, ATS Hřibojedy 1, záložní zdroj vody a 
úpravna vody, prodloužení řadu A3, přípojka elektro pro vodojem a úpravnu vody na 
pozemcích p. p. č. 1237, 1236, 95, 1015/2, 1051, 1054, 1018, 1083, 1059, 1060, 1058, 1073, 
1087/1 v k. ú. Hřibojedy a p. p. č. 1371 v k. ú. Litíč a žádost o povolení k odběru podzemní 
vody z vrtu na p. p. č. 95 v k. ú. Hřibojedy, žádost o povolení k vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových z nové úpravny vody. Vzhledem k tomu, že jsou splněny podmínky 
ustanovení § 140 odst. 1 správního řádu, budou všechny žádosti v souladu s ustanovením § 9 
odst. 5 a § 115 odst. 12 vodního zákona projednávány ve společném řízení.  
 
Vodoprávní řízení je vedeno pod č. spisu 21763-2021/sea. Dnem podání návrhu bylo 
zahájeno vodoprávní řízení ohledně vydání společného povolení na stavbu vodního díla a 
povolení k odběru podzemní vody z vrtu včetně povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových. Bude povolen odběr podzemní vody z vrtu na pozemku p. p. č. 95 v k. ú. 
Hřibojedy v množství: prům. 0,3 l/s, max. 0,5 l/s, max. 812,5 m3/měsíc, 9 750 m3/rok na 
základě hydrogeologického posudku zpracovaného Mgr. Vojtěchem Dobiášem v dubnu 2021. 
Povolení k odběru podzemní vody bude časově omezeno na dobu 5 let z důvodu provedení 
rekonstrukce vrtu na průměr 305 mm, se zárubnicí HDPE 200/11,5 mm a hloubce 28 m.  
 
Bude povoleno množství vypouštěných pracích vod z nové úpravny vody do vodního toku 
v tomto rozsahu: 140 m3/rok, max. 11,67 m3/měsíc, max. 1,5 l/s, prům. 0,66 l/s a v kvalitě: 
NL: 25 mg/l, 35 mg/l, CHSKCr: 30 mg/l, 50 mg/l (hodnoty průměrné a maximální 
koncentrace). Mimo limitovaných ukazatelů budou sledovány ukazatele Cl- a N-NO3

-. 
 
Stavba obsahuje dle projektové dokumentace: 
Stavební objekty: 
SO-01 Vodovod - řad A3-2, PE DN 63 o celkové délce 1103 m  
SO-02 ATS Hřibojedy 1, ATR 15,6 m2 
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SO-03 Záložní zdroj a úpravna vody 56,2 m2 a objem úpravny vod 2 x 25 m3 
SO-04 Vodojem, prodloužení řadu A3, PE DN 90 o celkové délce 563 m, vodojem 101 m2 a 
objem nádrže vodojemu 2 x 60 m3, odpadní potrubí k vypouštění vodojemu bude zaústěno 
do vsakovací plochy podél silnice vedoucí severním směrem k od vodojemu (PVC DN 300 o 
celkové délce 92,6 m). Na ukončení potrubí bude osazena žabí klapka.  
 
SO-05 Přípojka elektro pro vodojem, o celkové délce 579,9 m 
SO-06 Přípojka elektro pro úpravnu o celkové délce 6,3 m 
 
Jedná se o vybudování nadzemního vodojemu s celkovým objemem 120 m3 nad obcí 
Hřibojedy, do kterého bude voda čerpána prostřednictvím nové ATS v centru obce 
Hřibojedy. Vodojem bude na vodovod napojený prodloužením řadu A3, který nyní končí 
v lokalitě Na Kopci. Stávající malá ATS Hřibojedy 2 pro lokalitu Na Kopci umístěná u čp. 62 
bude zrušena. Do nového vodojemu bude voda čerpána prostřednictvím nové ATS v centru 
obce Hřibojedy. Nová ATS bude umístěna v centru obce vedle stávajícího vrtu, který bude 
zařazen do systému jako další zdroj. To znamená, že tu bude vybudována úpravna vody, pro 
odstranění radonu a dusičnanů s kapacitou cca 0,5 l/s, v závislosti na dlouhodobé vydatnosti 
vrtu. Z úpravny vody bude provedeno výpustné zařízení PVC DN 200 zaústěné dle PD do 
bezejmenného vodního toku. Při výstavba dojde ke styku s bezejmenným vodním tokem 
IDVT 10168792 v ř. km cca 1,600. Stávající vrt bude zrekonstruován na vrt o průměru 305 
mm, se zárubnicí HDPE 200/11,5 mm a hloubka vrtu činí 28 m. 
Oplocení vodojemu bude uchyceno na poplastované pozinkované sloupky 2500/48/2 mm. 
Sloupky budou založeny do betonového kotevního bloku v hloubce 800 mm pod terénem 
s osovou vzdáleností 3030 mm. Anténní věž bude osvětlena dle požadavků leteckého úřadu 
světlem umístěným na vrcholu věže. Na vodovodní síti budou umístěny celkem 4 ks 
proplachovacích podzemních hydrantů (1 ks na řadu A3 a 3 ks na řadu A3-2).  
 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní 
úřad dle ustanovení § 106 odst. 1 a § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 
o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební 
úřad dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný dle ustanovení § 11 
zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“), podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona oznamuje 
zahájení řízení o společném povolení, ve kterém v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 
stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.  
 
Vodoprávní úřad posoudil a ověřil podanou žádost o vydání společného povolení ve 
společném řízení se všemi předloženými doklady a podklady podle ustanovení § 94o 
stavebního zákona. 
 
Vodoprávní úřad podle § 94m odst. 3 stavebního zákona současně stanovuje lhůtu, do kdy 
mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky. Tato lhůta 
je stanovena do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Vodoprávní úřad zároveň dotčené 
orgány a účastníky řízení upozorňuje, že k později uplatněným závazným stanoviskům a 
námitkám nebude přihlédnuto. 
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Podle § 94m odst. 2 oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a další 
úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení 
s velkým počtem účastníků. 
 
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou své námitky a stanoviska uplatnit v souladu 
s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru životního prostředí. Podle § 36 odst. 2 
správního řádu účastníci řízení mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.  
 
Stavební úřad dává ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení 
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí až do vydání rozhodnutí ve věci. Jedná se o 
možnost seznámení se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci. Rozhodnutí 
ve věci bude vydáno po 15 dnech ode dne doručení tohoto oznámení. 
 
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce ověřenou plnou 
moc a průkaz totožnosti (viz ustanovení § 36 odst. 4 zák. č. 500/2004 Sb.).  
 
Účastníci společného řízení mohou nahlížet do podkladů pro vydání rozhodnutí u MěÚ Dvůr 
Králové nad Labem - odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu možné zejména 
v úřední hodiny, tj. v pondělí a ve středu od 8:00 - 17:00 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 
8:00 - 11:30 hodin. 
 
Poučení podle § 94n pro účastníky řízení o podmínkách pro uplatňování námitek: 
Podle § 94n odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o 
kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 
Podle § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) 
až e) může 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. 
 
Podle § 94n odst. 4 stavebního zákona námitky stavební úřad posoudí na základě obecných 
požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgány nebo 
technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. O námitce 
občanskoprávní povahy si stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci, to neplatí v případě 
námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv. 
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Podle sazebníku správních poplatků zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 
18 odst. 1 písm. h) byl vyměřen správní poplatek ve výši 3000 Kč. Správní poplatek 3000 Kč 
můžete zaplatit na číslo účtu u ČSOB: 187 580 614/0300 variabilní symbol: 8075000311. 
 
 „Otisk úředního razítka“ 
 
Mgr. Andrea Šévlová 
samostatná odborná referentka 
odboru životního prostředí 
 
Příloha: 1 x situace stavby rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy 
 
Doručí se účastníkům řízení (doporučeně na dodejku a datovou schránkou): 
Aquion, s. r. o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7 
Obec Hřibojedy, Hřibojedy čp. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Cetin, a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
Vodohospodářské služby RT, s. r. o., Horní Lánov čp. 61, 543 41 Lánov 
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého čp. 951, 500 03 Hradec Králové 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní čp. 150, 541 01 Trutnov 
Vratislav Hlava (20.06.1985), Hřibojedy čp. 41, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 
 
Dotčené orgány (kurýr a datovou schránkou): 
MěÚ Dvůr Králové nad Labem - koordinátor, nám. T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr 
Králové nad Labem  
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, nábřeží U Přívozu 
čp. 122/4, 500 03 Hradec Králové 3 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Trutnov, 
Habrmanova čp. 196/19, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2 
Úřad pro civilní letectví, Sekce provozní, Odbor letišť a leteckých staveb, K letišti 1149/23, 
160 08 Praha 6 
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a 
státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 
Policie České republiky, dopravní inspektorát Trutnov, Ulrichovo náměstí čp. 810/4, 500 02 
Hradec Králové 2 
a.a. 
 
Ostatní účastníci řízení (veřejnou vyhláškou) 
Pozemkové parcely: p. p. č. 1006, 1003, 1002, 1393, 1055, 1052, 1050, 1053, 1057, 386/2, 
407, 1070, 386/5, 386/3, 386/4, 1072, 385/2, 1080, 1079, 1078, 1074, 1421, 61, 1398, 1371, 
97, 105/1, 105/2, 91 v k. ú. Hřibojedy a p. p. č. 1258/1, 28/1 v k. ú. Litíč 
 
Stavební parcely: 13/1, 13/2, 12/1, 12/2, 11, 14/3, 7, 9/3, 131, 23, 21, 58, 59, 71, 41, 60/1 
v k. ú. Hřibojedy.  
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Obecní úřad Hřibojedy tímto žádáme o vyvěšení tohoto oznámení - veřejné vyhlášky na 
úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení 
oznámení - veřejné vyhlášky, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis 
orgánu na každý list oznámení) na odbor životního prostředí, vodoprávní úřad Městského 
úřadu Dvůr Králové nad Labem. Toto oznámení - veřejná vyhláška bude vyvěšena i na úřední 
desce a elektronické desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 
 
 
Vyvěšeno dne:……………………………                                                Sejmuto dne:…………………………… 
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce) 
 
 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) 
 
Dne…………………………………………….                                                Sejmuto dne:…………………………… 
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce) 
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