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  R O Z H O D N U T Í  
 

Obec České Meziříčí, IČ 274810, se sídlem Boženy Němcové čp.61, 517 71 České 
Meziříčí, jednající starostou obce, panem Josefem Panenkou, zastoupená na základě plné 
moci společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IČ 48172898, se sídlem Víta 
Nejedlého čp. 893, 500 03 Hradec Králové, podala dne 14.10.2009 žádost o vydání územního  
rozhodnutí o umístění souboru staveb „Kanalizace a ČOV“   v obci a k.ú. České Meziříčí, 
obsahujícího gravitační a výtlačné kanalizační stoky s odbočkami pro domovní kanalizační 
přípojky, jedenáct podzemních čerpacích stanic s kabelovými přípojkami nízkého napětí, 
sdružený objekt biologické čistírny odpadních vod  pro 1950 EO se sociálním a 
administrativním zázemím pro personál, s vodovodní přípojkou a zemní kabelovou přípojkou 
nízkého napětí, se zpevněnými plochami, oplocením a  s přístupovou pozemní komunikací. 
Součástí dokumentace pro územní řízení je i odstranění částí stávající kanalizace a vyvolané 
přeložky dotčených inženýrských sítí.  

Městský úřad  Opočno, odbor výstavby, jako příslušný obecný stavební úřad podle 
§13 odst. 1 písm. f) zákona č.183/2006 Sb., o  územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších platných právních předpisů ( dále jen „stavební zákon“), posoudil 
žádost o vydání územního rozhodnutí podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto 
posouzení vydává podle § 92 stavebního zákona 

 

územní rozhodnutí  o  umístění souboru staveb  
 

„Kanalizace a ČOV“  v obci a  k.ú. České Meziříčí, obsahujícího tyto stavební objekty: 
 
Kanalizace: 
SO 001 Kanalizace – povodí stoky A 
SO 002 Kanalizace – povodí stoky B 
SO 003 Čerpací stanice – povodí stoky A 
SO 004 Čerpací stanice – povodí stoky B 
SO 005 Odbočky pro domovní přípojky – povodí stoky A 
SO 006 Odbočky pro domovní přípojky – povodí stoky B 
SO 007 Přeložky inženýrských sítí 
SO 008 Odstranění stávající kanalizace 
 
Čistírna odpadních vod 
SO 101 Příprava území 
SO 102 Čerpací stanice 
SO 103 Sdružený objekt 
SO 104 Biologický stupeň čištění 
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SO 105 Měrný objekt na odtoku 
SO 106 Spojovací potrubí 
SO 107 Terénní a sadové úpravy 
SO 108 Oplocení 
SO 109 Vozovky a zpevněné plochy 
SO 110 Venkovní osvětlení 
SO 111 Vodovodní přípojka 
SO 112 Přípojka NN 
 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších platných právních předpisů ( dále jen správní řád): 
Obec České Meziříčí 
 
Popis souboru staveb, jeho členění a  umístění na pozemcích v k.ú. České Meziříčí: 
 
Kanalizace 
 
Členění stavby na stavební objekty:     
 
SO 001 Kanalizace – povodí stoky A 
SO 002 Kanalizace – povodí stoky B 
SO 003 Čerpací stanice – povodí stoky A 
SO 004 Čerpací stanice – povodí stoky B 
SO 005 Odbočky pro domovní přípojky – povodí stoky A 
SO 006 Odbočky pro domovní přípojky – povodí stoky B 
SO 007 Přeložky inženýrských sítí 
SO 008 Odstranění stávající kanalizace 
 
           Páteř kanalizace je tvořena dvěmi kanalizačními stokami „A“ a „B“ (povodí stoky A, 
polypropylenové kanalizační trouby DN 400 – DN 250 v celkové délce 4 046,2 m a povodí 
stoky B, polypropylenové kanalizační trouby DN 400 – DN 250 v celkové délce 2 827,3 m) 
vedenými po obou březích toku Dědina. Kanalizační stoky jsou gravitační s krátkými úseky 
výtlaků v místech nedostatečného spádu, kde budou odpadní vody přečerpávány do dalších 
gravitačních úseků kanalizace pomocí celkem 11 ks podzemích čerpacích stanic na celé trase 
kanalizace. Podzemní čerpací stanice budou umístěny do pozemních komunikací. Na 
kanalizační stoce „A“ bude umístěno 7 ks podzemích čerpacích stanic, na kanalizační stoce 
„B“ budou umístěny 4 ks podzemích čerpacích stanic. Napojení čerpacích stanic na zdroj 
elektrické energie bude zajištěno kabelovou přípojkou NN vždy z nejbližšího stávajícího 
zdroje. Každá čerpací stanice bude vybavena dvěmi ponornými kalovými čerpadly. Na 
kanalizačním potrubí budou v lomových bodech umístěny lomové šachty, v místech soutoku 
dvou a více stok budou osazeny soutokové šachty a na rovných úsecích stok budou po 50ti 
metrech osazeny revizní šachty. 
            Kanalizace bude vedena po veřejných pozemcích, část bude vedena po pozemcích 
soukromých. Kanalizace je z velké části řešena jako jednotná. Budou využity sávající úseky 
dešťové kanalizace a zatrubněného potoka. Úseky kanalizace, které jsou dnes zaústěny do 
zatrubněného potoka, budou nově zaústěny do nové kanalizace, jejíž vody budou dále vedeny 
kanalizační stokou na ČOV. Křížení kanalizačních stok s vodním tokem Dědina bude 
provedeno protlakem. V místech, kde se v trase nové navržené kanalizační stoky nachází 
stávající nevyhovující kanalizace, bude  odstraněna nebo částečně vybourána a zbývající část 
zafoukána popílkem. Celkem bude odstraněno 70 m stávající kanalizace.  Odpadní vody 
budou přivedeny na novou mechanicko – biologickou ČOV. 
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 Popis trasy kanalizace:  
 
Kanalizační Stoka A – 1. část DN 400, o celkové délce 1 094,23 m, bude vedena od  čerpací 
stanice ČSA1, umístěné na pozemku parc.č. 444 v k.ú. České Meziříčí po pozemku parc.č. 444 
v k.ú. České Meziříčí, dále protlakem pod vodním tokem Dědina, chránička DN 600, délka 
17,4m, na pozemku parc.č. 33/1 v k.ú. České Meziříčí a dále po pozemku parc.č. 499 v k.ú. 
České Meziříčí, až k revizní šachtě ŠA4, umístěné na pozemku parc.č. 499 v k.ú. České 
Meziříčí.  
Na revizní šachtu ŠA4 bude napojena stávající kanalizace, vedená po pozemku parc.č. 483 a 
parc.č. 475/1 v k.ú. České Meziříčí. Na této stávající kanalizaci bude osazena revizní šachta 
ŠA21, na pozemku parc.č. 475/1 v k.ú. České Meziříčí, na kterou bude napojena Stoka A2, DN 
250, o celkové délce 176,66 m, vedená po pozemku parc.č. 475/1 v k.ú. České Meziříčí a 
ukončena v revizní šachtě ŠA25, umístěné na pozemku parc.č. 475/1 v k.ú. České Meziříčí. 
Dále na revizní šachtu ŠA4 bude napojena nová Stoka A1, DN 250,o celkové délce 98,93 m, 
vedená po pozemku parc.č. 499 v k.ú. České Meziříčí, ukončená v revizní šachtě ŠA12, 
umístěné na pozemku parc.č. 499 v k.ú. České Meziříčí.  
Od revizní šachty ŠA4, umístěné na pozemku parc.č. 499 v k.ú. České Meziříčí, bude vedena 
Stoka A – 1. část, DN 400, délka 1 094,23 m, po pozemku parc.č. 33/6 a parc.č. 499 v k.ú. 
České Meziříčí, až k čerpací stanici ČSA2, umístěné na pozemku parc.č. 499 v k.ú. České 
Meziříčí. Tato čerpací stanice bude napojena na novou kabelovou přípojku NN, vedenou po 
pozemku parc.č. 499.  
Od ČSA2 bude STOKA A -1. část, vedena po pozemku parc.č. 499 v k.ú. České Meziříčí až 
k revizní šachtě ŠA16 na kterou bude napojena stávající kanalizace vedená po pozemcích 
parc.č. 614 a parc.č. 475/1 v k.ú. České Meziříčí, až k revizní šachtě ŠA31, umístěné na 
pozemku parc.č. 475/1 v k.ú. České Meziříčí.  
Od revizní šachty ŠA31 bude vedena nová kanalizační Stoka A3, DN 250, o celkové délce 
289,17 m, na které bude umístěna čerpací stanice ČSA7, umístěná na pozemku parc.č. 475/1 
v k.ú. České Meziříčí, po pozemku parc.č. 475/1 v k.ú. České Meziříčí, až k revizní šachtě 
ŠA38, kde bude stoka ukončena. K čerpací stanici bude vedena nová kabelová přípojka NN, 
vedená po pozemku parc.č. 475/1 v k.ú. České Meziříčí. 
Od revizní šachty ŠA16 bude STOKA A – 1.část vedena po pozemku parc.č. 499 v k.ú. České 
Meziříčí, až k čerpací stanici ČSA3, umístěné na pozemku parc.č. 499 v k.ú. České Meziříčí, 
pro kterou bude vedena kabelová přípojka NN, po pozemku parc.č. 499 v k.ú. České Meziříčí, 
až k čerpací stanici.  
Od ČSA3 bude STOKA A – 1. část vedena po pozemku parc.č. 499 v k.ú. České Meziříčí až 
k revizní šachtě ŠA22, na kterou bude napojená stávající kanalizace, vedená po pozemku 
parc.č. 651 v k.ú. České Meziříčí.  
Od revizní šachty ŠA22 bude STOKA A – 1. část vedena po pozemku parc.č. 499 v k.ú. České 
Meziříčí, až k revizní šachtě ŠA31, umístěné na pozemku parc.č. 499 v k.ú. České Meziříčí, na 
kterou bude napojena stávající kanalizace.  
Na revizní šachtu ŠA31 bude napojena Stoka A4, DN 400, délka 6,07 m, včetně výústního 
objektu na pozemek parc.č. 33/1 v k.ú. České Meziříčí. Od této revizní šachty bude Stoka A – 
1.část vedena po pozemku parc.č. 499, parc.č. 748/2 a parc.č. 762 v k.ú. České Meziříčí, až 
k ČSA4, umístěné na pozemku parc.č. 762 v k.ú. České Meziříčí. 
Stoka A – 2. Část DN 250, o celkové délce 1 839,17 m bude vedena po pozemku parc.č. 762 
v k.ú. České Meziříčí. Na této stoce bude umístěna ČS A 4 a ČS A 5 a lomové šachty Š A 37 až 
Š A 76.  Čerpací stanice ČS A4  bude umístěna na pozemku parc.č.  762 v k.ú. České Meziříčí, 
na úrovni křižovatky s komunikací parc.č. 17 v k.ú. České Meziříčí.  K této ČS bude vedena 
přípojka NN po pozemku parc.č. 7621 v k.ú. České Meziříčí. DO ČS A4 bude napojen 
kanalizační řad, vedený po pozemku parc.č. 762 v k.ú. České Meziříčí, až k ČSA5. ČSA5 bude 
umístěna na pozemku parc.č. 762 v k.ú. České Meziříčí, na úrovni pozemku parc.č. 1068 
v k.ú. České Meziříčí. Přípojka NN pro ČSA5 bude vedena po pozemku parc.č. 762 v k.ú. 
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České Meziříčí.  Na úrovni pozemku parc.č. 839 v k.ú. České Meziříčí, bude na stoku A 
připojena stoka A6, DN 250 o délce 58,0 m . Stoka A6 bude vedena po pozemcích parc.č. 
834/2, parc.č. 839 a 762 v k.ú. České Meziříčí. Stoka A – 2. část  bude ukončena šachtou ŠA 

76 na pozemku parc.č. 762 v k.ú. České Meziříčí, na úrovni objektu čp.  43 v Českém 
Meziříčí.  
Stoka A5, DN 250, o délce 483,94 m, s lomovými šachtami ŠA51 až ŠA511,  bude napojena na 
ČSA4. Vedena bude po  pozemcích parc.č. 762 a parc.č. 17 v k.ú. České Meziříčí. Na 
pozemku parc.č. 17 v k.ú. České Meziříčí, na úrovni pozemku parc.č. 16 v k.ú. České 
Meziříčí, za lomovou šachtou ŠA53, bude umístěna ČSA6, ke které bude vedena přípojka NN 
po pozemku parc.č. parc.č. 17 v k.ú. České Meziříčí. Stoka A5 bude ukončena na úrovni 
objektu čp. 71 šachtou ŠA511. 
Stoka B - 1 Část DN 400, délky 975,81 m  bude vedena od ČS A 1, umístěné na pozemku 
parc.č. 444 v k.ú. České Meziříčí, po pozemku parc.č.  444 v k.ú. České Meziříčí, až na 
křižovatku s ulicí Mochovská, kde bude umístěna šachta ŠB9, do které bude napojena stoka 
B1, DN 400, délky 7,79 m s šachtou ŠB11. Do šachy ŠB11 bude napojena stoka stávajícího 
kanalizačního řadu z ulice Mochovská. Stoka B-1. část bude pokračovat od šachty ŠB9 
komunikací v ulici Fučíkova parc.č. 260/1 v k.ú. České Meziříčí, až k šachtě ŠB26, na úroveň 
objektu čp. 99. Na Stoce B-1.část bude umístěna ČSB1, na pozemku parc.č. 260/1  v k.ú. 
České Meziříčí, na úrovni křižovatky s komunikací na parc.č. 260/1 v k.ú. České Meziříčí a 
ČSB2  na pozemku parc.č. 260/1 v k.ú. České Meziříčí, na úrovni objektu čp. 440. Přípojka 
NN k ČSB1 bude vedena po pozemcích parc.č. 260/1 a parc.č. 382 v k.ú. České Meziříčí. 
Přípojka k ČSB2 bude vedena po pozemku parc.č. 260/1 v k.ú. České Meziříčí.  
Do této ČSB1 bude napojena stoka B2, DN 250, délky 72,66 m. Vedena bude po pozemku 
parc.č. 527 a parc.č. 260/1 v k.ú. České Meziříčí a ukončena bude šachtou ŠB22 na úrovni 
objektu čp. 106.  
Do šachty ŠB18 bude napojena stoka B3 DN 400, délky 37,77 m a stoky stávající kanalizace 
z ulic Fučíkova a Nerudova přes šachtu ŠB31. Stoka B3 bude vedena po pozemku parc.č. 
260/1, parc.č. 589/1 a parc.č. a 33/1 v k.ú. České Meziříčí, kde bude ukončena výustním 
objektem.   
Stoka B4, DN 400, délky 9,16 m, bude napojena na šachtu ŠB21 a bude vedena po pozemcích 
parc.č. 260/1 a 33/1 v k.ú. České Meziříčí, kde bude ukončena výustním objektem.  
Stoka B-2.část  DN 300, délky 341,40 m, bude vedena od lomové šachty ŠB26, umístěné na 
pozemku parc.č. 260/1 v k.ú. České Meziříčí, po pozemcích parc.č. 260/1, parc.č.166/9, 
parc.č. 284, parc.č.  166/4, parc.č. 159 a parc.č. 160 vše v k.ú. České Meziříčí, kde bude 
ukončena v šachtě ŠB36. Do této šachty bude napojena větev stávajícího kanalizačního řadu, 
Stoka B6 DN 300, délky 44,41 m a Stoka B – 3.část, DN 250, délky 624,40 m. Na Stoce B – 
2. Část bude umístěna ČSB3 a to na pozemku parc.č. 159 v k.ú. České Meziříčí, na úrovni 
objektu čp. 409, za šachtou ŠB29. K této ČSB3 bude vedena přípojka NN po pozemku parc.č. 
159 a parc.č. 719/3 v k.ú. České Meziříčí. Na stoce B-2.část budou dále umístěny lomové 
šachty ŠB26 až ŠB36. 
Stoka B5, DN 400, délky 240,08 m, bude vedena od šachty ŠB26, umístěné na pozemku 
parc.č. 260/1 v k.ú. České Meziříčí,  po pozemku parc.č. 260/1 v k.ú. České Meziříčí. 
Ukončena bude šachtou ŠB56, na úrovni objektu čp. 96. Na stoce B6 budou umístěny šachty 
ŠB51 až  ŠB56. 
Stoka B6 bude vedena po pozemcích parc.č.  160 a parc.č. 33/1 vše v k.ú. České Meziříčí. Na 
pozemku parc.č. 33/1 v k.ú. České Meziříčí bude umístěn výustní objekt.  
Stoka B – 3.část bude vedena od šachty ŠB36 po pozemcích parc.č. 160, parc.č. 155 a parc.č. 
87/1 v k.ú. České Meziříčí, až k šachtě ŠB51, na úroveň objektu čp. 81.  Na stoce B – 3. Část 
budou umístěny šachty ŠB36 až ŠB51. Dále bude na této stoce umístěna ČSB4, na pozemku 
parc.č. 87/1 v k.ú. České Meziříčí a to na úrovni objektu čp. 85, za šachtou ŠB46. K ČSB4 
bude vedena přípojka NN po pozemku parc.č. 87/1 v k.ú. České Meziříčí.  
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Stoka B 1-1, DN 250, délky 75,69 m bude vedena v ulici A.Jiráska po pozemku parc.č. 260/1 
a parc.č. 300/1 v k.ú. České Meziříčí  a bude napojena na stávající kanalizační řad 
v křižovatce a ulicí Mochovská v šachtě ŠB12.  
Stoka B1-2, DN 250, délky 112,69 m bude vedena v ulici Na Štěpnici, po pozemku parc.č. 
369 v k.ú. České Meziříčí, od šachty ŠB18, která bude umístěna na úrovni objektu čp. 343 až 
k šachtě Š B16, která bude umístěna na úrovni objektu čp. 350. Touto šachtou bude stoka 
napojena na stoku stávajícího kanalizačního řadu.  
Stoka B1-2-1 DN 250, délky 285,31 m bude vedena částí ulice Jiráskova, po pozemku parc.č. 
300/1 v k.ú. České Meziříčí, od šachty ŠB116, k šachtě ŠB112, která bude umístěna 
v křižovatce s komunikací spojující ulici Jiráskovu a Na Štěpnici. Do této šachty bude 
napojena i stoka stávající kanalizace z ulice Jiráskova. Stoka B1-2-1 bude dále pokračovat 
v komunikaci po pozemku parc.č. 359/1, parc.č. 359/5, parc.č. 359/2 a parc.č.359/3 v k.ú. 
České Meziříčí, až k šachtě ŠB17, kterou se napojí na stoku B1-2.  Na stoce B1-2-1 budou  
umístěny šachty ŠB17 až ŠB116.  
Od ČSA1, umístěné na pozemku parc.č. 444 v k.ú. České Meziříčí bude kanalizační stoka – 
přivaděč na ČOV - vedena po pozemku parc.č. 444, parc.č. 5647, parc.č. 6179  a pozemku 
parc.č. 5654 v k.ú. České Meziříčí, až k ĆOV. 
 
Čistírna odpadních vod 
Odpadní vody budou přivedeny na novou mechanicko – biologickou ČOV pro 1 950 EO, 
která bude umístěna na jižním okraji obce České Meziříčí po levé straně vodního toku 
Dědina, jihozápadně od areálu  „sušky“ společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a.s., na 
pozemcích parc.č.  5654 a parc.č. 5676 v k.ú. České Meziříčí v oploceném areálu, který bude 
napojen zpevněnou pozemní komunikací, vedenou po pozemcích parc.č. 6179, 5654, 5676 a 
parc.č. 5647 v k.ú. České Meziříčí, na stávající pozemní komunikaci.  
 
Členění stavby na stavební objekty: 
 
SO 101 Příprava území 
SO 102 Čerpací stanice 
SO 103 Sdružený objekt 
SO 104 Biologický stupeň čištění 
SO 105 Měrný objekt na odtoku 
SO 106 Spojovací potrubí 
SO 107 Terénní a sadové úpravy 
SO 108 Oplocení 
SO 109 Vozovky a zpevněné plochy 
SO 110 Venkovní osvětlení 
SO 111 Vodovodní přípojka 
SO 112 Přípojka NN 
 
Popis jednotlivých stavebních objektů  
 
SO 102 Čerpací stanice 
Na vstupu do ČOV bude na pozemku parc.č. 5654 a parc.č. 5676 v k.ú. České Meziříčí 
umístěna čerpací stanice odpadních vod. Pro případ dlouhodobého výpadku el. energie popř. 
mimořádné potřeby odrolovat celou ČOV dojde k nastoupání hadiny v sací jímce, které 
způsobí vzdutí vody a odtok vody odtokovým potrubím do toku. Čerpací stanice bude 
vybavena dvěmi čerpadly surové vody ovládanými automaticky dle sledování úrovně hladiny 
v jímce. 
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SO 103 Sdružený objekt 
Čerpaná odpadní voda bude dopravována výtlačným potrubím do provozního sdruženého 
přízemního zděného objektu o půdorysných rozměrech jednotlivých částí ( technologická a 
sociálně administrativní) 9,75 x 13,00 m a 6,75 x 10,00 m, o max. výšce 9,50 m, umístěného 
na pozemcích parc.č.  5654 a parc.č. 5676 v k.ú. České Meziříčí. Objekt bude  dispozičně 
rozdělen na velín, sociální zázemí obsluhy a na prostor hrubého předčištění odpadních vod.  
 
SO 104 Biologický stupeň čištění 
Hrubě předčištěné odpadní vody budou gravitačně natékat na biologické čištění. Biologické 
čištění bude složeno ze dvou samostatných linek aktivačních nádrží s aerobní stabilizací kalu, 
z dosazovací nádrže, dvojce uskladňovacích nádrží a armaturního prostoru (mezi nádržemi 
aktivačními a uskladňujícími). 
 
SO 105  Měrný objekt na odtoku 
Na odtokovém potrubí z ČOV po spojení obtokového a odtokového potrubí bude v měrné 
šachtě osazen měrný žlab s ultrazvukovou sondou a vyhodnocovacím zařízením pro stálý 
záznam odtékajícího množství. 
 
SO 106  Spojovací potrubí 
Bude zahrnovat tyto části: nátok na ČOV, výtlačné potrubí z ČS na hrubé předčištění, nátok 
z LP na aktivační nádrže, nátok do dosazovací nádrže, obtok ČOV, odtok z ČOV, výústní 
objekt, vnitřní kanalizaci, kabelové trasy a potrubí vratného a přebytečného kalu. 
 
SO 107 Terénní a sadové úpravy  
Budou spočívat v provedení násypu k zajištění ochrany před stoletou vodou, ohumusování, 
osetí nezpevněných ploch a vysázení okrasných dřevin. 
 
SO 108  Oplocení 
Celý areál bude oplocen proti vniknutí nepovolaných osob plotem z drátěného pletiva na 
ocelových sloupkách se vstupní brankou a vjezdovou bránou. 
 
SO 109 Vozovky a zpevněné plochy 
Vozovky a zpevněné plochy v areálu ČOV umožňují přístup k hlavním objektům.Povrch 
vozovky bude asfaltový. Chodníky kolem objektů budou zhotoveny z betonových dlaždic 
uložených do pískového lože. 
 
SO 110 Venkovní osvětlení 
V oploceném areálu budou provedeny kabelové rozvody venkovního osvětlení  se 
zářivkovými svítidly  na osvětlovacích bezpaticových stožárech. 
 
SO 111 Vodovodní přípojka 
Vodovodní přípojka pro ČOV bude napojena na pozemku parc.č. 444 v k.ú. České Meziříčí 
na vodovodní řad, vedený po pozemku parc.č. 444 v k.ú. České Meziříčí a vedena po 
pozemku parc.č. 6179, parc.č. 5654 a parc.č. 5676 v k.ú. České Meziříčí, až ke stavbě ČOV.  
 
SO 112 Přípojka NN 
Vrchní kabelová přípojka NN pro stavbu ČOV bude napojena na stávající transformátor TS 
416, umístěný na pozemku parc.č. 1413 v k.ú. České Meziříčí a vedena po stávajících 
podpěrných bodech nad pozemky parc.č. 1413, parc.č. 475/1, parc.č. 569, parc.č. 499, vše 
v k.ú. České Meziříčí, až k čerpací stanici ČSA2, která bude umístěna na pozemcích parc.č. 
499 v k.ú. České Meziříčí. Od ČSA2 bude vrchní kabelová přípojka NN vedena nad 
pozemkem parc.č. 499, parc.č.483 a parc.č. 33/1 v k.ú. České Meziříčí po stávajících 
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podpěrných bodech.  Na pozemku parc.č. 444 v k.ú. České Meziříčí, bude kabelová přípojka 
vedena v zemi, po pozemcích parc.č. 444, parc.č. 5647, parc.č. 6179, parc.č. 5654 a parc.č. 
5676  v k.ú. České Meziříčí, až ke stavbě ČOV. 
        
 
 
 
Pro umístění  a projektovou přípravu souboru staveb se stanoví tyto podmínky: 
 
1. Soubor staveb „ Kanalizace a ČOV“  v obci a k.ú. České Meziříčí bude umístěn tak, jak je 

shora popsáno a  zakresleno v ověřené grafické příloze tohoto rozhodnutí ( 3 x situace 
v měř.1:1000), kterou obdrží žadatel  a Obecní úřad České Meziříčí  po nabytí právní 
moci tohoto rozhodnutí jako jeho přílohu. 

 
2. Projektová dokumentace musí být  vypracována  projektantem v rozsahu příl.č.1  vyhl.č. 

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (mj. včetně zapracování případných podmínek 
vyplývajících ze závazných stanovisek dotčených orgánů ). 

 
3. Stavba bude splňovat, ve všech parametrech požadavky vyhl.č. 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby.  V opačném případě by bylo nezbytné nejdříve žádat 
o povolení výjimky z příslušného ustanovení uvedené vyhlášky. 

 
4. Součástí dokladové části projektové dokumentace musí být i stanoviska dotčených 

orgánů, předložená k žádosti o územní rozhodnutí, která obsahovala podmínky pro 
provedení stavby ( HZS KHK, Krajská hygienická stanice KHK, odbor ŽP MěÚ 
Dobruška, odbor ŽP KÚ KHK, POLICIE ČR, odbor doprava a s.h. MěÚ Dobruška, 
oddělení rozvoje města – evidence a dokumentace památek MěÚ Dobruška).  

 
5. Součástí projektové dokumentace musí být aktualizovaná vyjádření vlastníků nebo 

provozovatelů technické a dopravní  infrastruktury. Projektová dokumentace musí řešit 
ochranu podzemního vedení technické infrastruktury v souladu se stanovisky jejich 
provozovatelů a musí jim být předložena k odsouhlasení ( Královéhradecká provozní a.s., 
Telefónica O2, ČEZ Distribuce a.s., RWE Distribuční služby s.r.o.). 

 
6. Projektová dokumentace musí být projednána a odsouhlasen a Povodím Labe, státní 

podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové. 
 
7. Souběh kanalizace  s vodovodem musí být s odstupem 1,5 m ( při zahloubení kanalizace 

nad 2,5m s odstupem 2,5m), křížení musí být kolmé a musí být dodržena ČSN 73 6005. 
Projektová dokumentace, včetně detailů vodovodní přípojky pro ČOV musí být 
předložena k odsouhlasení provozovateli vodovodu. V dokumentaci pro stavební povolení 
musí být jednoznačně určen budoucí provozovatel stavby. 

 
8. Projektová dokumentace musí obsahovat návrh dopravního omezení při provádění stavby, 

odsouhlasené Krajským ředitelstvím Policie Východočeského kraje, územní odbor vnější 
služby Rychnov nad Kněžnou. Případná přechodná úprava dopravního značení podléhá 
rozhodnutí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Dobruška. 

 
9. Projektová dokumentace musí  obsahovat detailní situaci, v níž budou metrově vyčísleny 

zábory v jednotlivých komunikacích  a jim přilehlých pozemcích. Před zahájením řízení o 
povolení stavby  musí být  mezi správcem silničních pozemků ( SÚS Královéhradeckého 
kraje) a investorem uzavřena smlouva o omezení užívání nemovitosti. 
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10. Po nabytí právní moci územního rozhodnutí, během jeho platnosti, musí stavebník 
požádat o stavební povolení na stavbu přístupové účelové pozemní komunikace k areálu 
ČOV, pokud tato bude veřejně přístupná, u odboru dopravy a silničního hospodářství 
Městského úřadu Dobruška, pokud bude veřejně nepřístupná, pak stavební povolení spadá 
do kompetence zdejšího stavebního úřadu. U toho rovněž musí stavebník v době platnosti 
územního rozhodnutí požádat o vydání stavebního povolení na rozvody veřejného 
osvětlení v areálu ČOV a  na zpevněné plochy v areálu ČOV. Vodovodní přípojka pro 
areál ČOV,  přípojka nn pro areál ČOV a přípojky  nn pro čerpací stanice delší než 50 m 
podléhají ohlášení stavbnímu úřadu. Přípojky do 50 m a oplocení areálu ČOV nevyžadují 
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.  O stavební povolení na stavební 
objekty stavby, které jsou vodním dílem, musí stavebník požádat u odboru životního 
prostředí Městského úřadu Dobruška. Jedná se o tyto stavební objekty nebo části souboru 
staveb:  SO 001 Kanalizace – povodí stoky A, SO 002 Kanalizace – povodí stoky B, SO 
003 Čerpací stanice – povodí stoky A, SO 004 Čerpací stanice – povodí stoky B, SO 005 
Odbočky pro domovní přípojky – povodí stoky A, SO 006 Odbočky pro domovní 
přípojky – povodí stoky B, SO 007 Přeložky inženýrských sítí ( voda, kanalizace), SO 008 
Odstranění stávající kanalizace, SO 102 Čerpací stanice, SO 103 Sdružený objekt, SO 104 
Biologický stupeň čištění, SO 105 Měrný objekt na odtoku,SO 106 Spojovací potrubí.  

 
11. Umístění stavby musí být v souladu s podmínkami závazné stanovisko Městského úřadu 

Dobruška, odboru životního prostředí, ze dne 30.09.2009 pod č.j.: MUD 5199/2009 
ZP/IM, kterým byl udělen souhlas k trvalému odnětí pozemku ze ZPF:  

 
-     zábor zemědělské půdy bude viditelně vytýčen, aby nedošlo k jeho překročení, 
-     žadatel zajistí před uskutečněním nezemědělské činnosti, povolené rozhodnutím vydaným  
       podle zvláštních předpisů, provedení skrývky kulturní vrstvy půdy do hloubky cca 38 cm  
       na celé odnímané ploše, tj. 0,1689 ha, na p.č.5676  v k.ú. České Neziříčí, 
-      s ornicí musí být naloženo v souladu s bilancí skrývky 
-      zemina v množství 473 m3 ornice a  186 m3  podorničí bude skryto z celé odnímané  
       plochy, 
-     skrytá ornice a podorničí v množství 62 m3 bude uložena na parcele 5676 a po dokončení  
       výstavby bude použita k terénním úpravám, 
-    ornice a podorničí v množství 580 m3 bude odvezeno na pozemky, na kterých hospodaří  
      firma ZEMSPOL a.s. České Meziříčí a 411 m3 zeminy na parcely 5655, 5677, 5678, 5657,     
      5687 a v množství 169 m3 na pozemek parc.č. 1674. Na této parcele  dojde k rekultivaci     
      pozemku v místě likvidovaného silážního žlabu,  
-     zemina bude odvezena a rozprostřena na náklady investora, 
-     žadatel je povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek  
      poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt a provádět  práce tak, aby na ZPF a jeho     
      vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.  
 
12. Projektová dokumentace pro stavební povolení musí dále zohledňovat podmínky 

vyjádření Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, ze dne 
18.06.2009 pod zn.: PVZ/09/1547/Si/O:  

- křížení a souběhy s vodním tokem budou v souladu s ČSN 752130 
- musí být vypracován a vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení povodňový a 

havarijní plán ČOV, 
- oplocení areálu ČOV musí být maximálně průtočné a bez podezdívky nad úrovní 

stávajícího terénu, 
- stávající niveleta terénu musí být v záplavovém území zachována, 



 9

- materiál spodní  stavby objektu ČOV bude schopen  odolat dlouhodobému působení vody. 
Kóta podlahy přízemí navrženého objektu ČOV bude výškově osazena  min. na úroveň 
hladiny stoleté vody, která je v této lokalitě ve výšce 254,85 m.n.m, systém Bpv, 

- s přihlédnutím k imisním standardům přípustného znečištění povrchových vod, kterých 
musí být dosaženo dle nařízení vlády č.229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č.61/2003 Sb. do 22.12.2015 je třeba zaručit v ukazateli Pcelk průměrné hodnoty 
zbytkového znečištění alespoň 1 mg/l, 

- současně s povolením ke stavbě bude vydáno povolení k vypouštění odpadních vod. 
Žádost o vydání tohoto povolení s navrženými hodnotami množství vypouštěných vod (l/s 
a m3/r) a emisních limitů ukazatelů přípustného znečištění vypouštěných odpadních vod ( 
přípustné koncentrace  „p“, „m“ v mg/l a bilance t/r) bude před vydáním rozhodnutí 
předložena správci povodí  k vydání písemného stanoviska, 

- dokončená kanalizace a ČOV bude provozována oprávněnou osobou v souladu se 
schváleným kanalizačním řádem a provozním řádem, 

- nepropustnost stávajících a nově vybudovaných stok bude ověřena zkouškami 
vodotěsnosti a dokladována při kolaudaci stavby, 

- likvidace přebytečných kalů a ostatních odpadních látek vzniklých při provozu ČOV bude 
zabezpečena v souladu s platnými legislativními předpisy a tak, aby bylo vyloučeno 
ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod, 

- veškerá křížení s vodním tokem  budou vzhledem k upravenému opevněnému  profilu 
toku provedena protlakem, nejbližší okraj startovací jámy bude umístěn min. 4 m od 
břehové hrany , 

- v místě křížení požadujeme oboustranné stabilní osazení trvalých označníků max. 0,5 m 
za břehovou hranou,  

- při souběhu kanalizace s tokem  musí být zachována odstupová vzdálenost min. 6 m. 
Pokud to podmínky nedovolí, je nutné jednotlivé lokality předem projednat, 

- návrh technického řešení výústních objektů bude odsouhlasen  Povodí Labe, státní 
podnik- provozní středisko Žamberk, Orlická 1101, 56401 Žamberk, 

- u stávajících výústních objektů, které nebudou po vybudování kanalizační sítě funkční, 
musí být investorem zajištěno jejich odstranění. Způsob odstranění a případná stabilizace 
dotčeného místa, musí být odsouhlasena správcem toku, 

- po ukončení prací budou veškeré dotčené pozemky  fyzicky převzaty úsekovým 
technikem Povodí Labe, státní podnik ( B.Nejedlíková, tel. 602126917), 

- z hlediska majetkoprávních vztahů se navrhovaný záměr dotýká majetku státu, ke kterému 
vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik. Způsob možného vypořádání 
majetkoprávních vztahů záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu, lze před 
zahájením správních řízení projednat s Povodím Labe, státním podnikem – závod Hradec 
Králové, Víta nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, po předložení samostatné žádosti, 
doložené doklady stejnými, jako vyžaduje vodní a stavební zákon a jejich prováděcí 
předpisy pro zahájení řízení a rozhodnutí v požadované věci. V žádosti je třeba uvést 
odkaz na značku ( číslo jednací) tohoto stanoviska. 

 
13. Žádost o stavební povolení musí být předložena na předepsaném  formuláři včetně příloh 

v něm uvedených ( např. plán kontrolních prohlídek, dokumentace ve trojím vyhotovení, 
doklady prokazující  vlastnické  právo k dotčeným pozemkům nebo doklad o právu 
založeném smlouvou  provést stavbu na dotčených pozemcích, závazná stanoviska 
dotčených orgánů, aktualizovaná vyjádření správců dopravní a technické infrastruktury  
atd.).   
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O d ů v o d n ě n í 
 
        Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, bylo zahájeno územní řízení o 
umístění souboru staveb.  

K žádosti o vydání územního rozhodní byla přiložena projektová dokumentace 
vypracovaná společností Pöyry Environment a.s., Technické a inženýrské služby pro 
vodohospodářskou výstavbu, se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, vypracovaná pod 
zak.č. 3A08049.52.B01 s dokladovou částí, obsahující závazná stanoviska dotčených orgánů, 
vyjádření správců technické a dopravní infrastruktury a doklady o projednání s vlastníky 
pozemků, které jsou záměrem dotčeny a nejsou ve vlastnictví stavebníka.   Vzhledem k tomu, 
že dokladová část neobsahovala všechny listiny prokazující vlastnické právo nebo právu 
založené smlouvou provést stavbu na dotčených pozemcích,  závazné stanovisko orgánu 
státní památkové péče, Městského úřadu Dobruška, oddělení rozvoje města, evidence a 
dokumentace památek, vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy z hlediska kontaktu 
stavby s melioračními zařízeními v jejich správě, vyjádření Královéhradecké provozní a.s. 
Hradec Králové o existenci jejich zařízení v zájmovém území stavby a ke způsobu napojení 
ČOV na veřejný vodovod, rozhodnutí Městského úřadu Dobruška, odboru dopravy a 
silničního hospodářství, o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro uložení sítí, 
vyzval stavební úřad žadatele opatřením ze dne 19.10.2009 k doplnění chybějících podkladů a 
řízení usnesením ze dne ze dne 19.10.2009 přerušil.  
 Dokladová část dokumentace byla postupně doplňována a před vydáním tohoto 
rozhodnutí obsahovala tyto listiny: 
 
a) Plná moc k zastupování Obce České Meziříčí společností Vodovody a kanalizace Hradec 

Králové, a.s., 
b) závazné stanovisko Městského úřadu Dobruška, odboru životního prostředí, ze dne 

16.09.2009 pod č.j.: MUD 5199/2009 ZP/IM – souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF, 
c) závazné stanovisko Městského úřadu Dobruška, odboru ŽP, ze dne 30.09.2009 pod 
č.j.:MUO 5199/2009 ZP/IM – změna souhlasu k trvalému odnětí půdy ze ZPF, 

d) závazné stanovisko Městského úřadu Dobruška, odboru ŽP, ze dne 08.06.2009 pod č.j.: 
MUO 3342/2009 ZP/JP, 

e) změna závazného stanoviska Městského úřadu Dobruška, odb. ŽP, ze dne 21.10.2009 pod 
č.j. MUO 5825/2009 ZP/JS, 

f) změna závazného stanoviska Městského úřadu Dobruška, odb. ŽP, ze dne 04.11.2009 pod 
č.j. MUO 6049/2009 ZP/VS, 

g) vyjádření odboru výstavby Městského úřadu Dobruška, ze dne 30.07.2009 pod spis.zn.:  
MUD 4431/2009-OV/RJ-3, 

h) stanovisko oddělení rozvoje města Městského úřadu Dobruška, ze dne 23.10.2009 pod čj.: 
MUD 5827/2009 KT/PS, 

i) vyjádření společnosti VODOVODY A KANALIZACE Hradec Králové, a.s. ze dne 
22.10.2009 pod zn.: 490/MT-154/2008-SK, 

j) vyjádření Vojenské ubytovací a stavební právy Pardubice ze dne 20.05.2009 pod č.j.: 400-
09/JJ-430, 

k) vyjádření Povodí Labe, státního podniku dne 18.06.2009 pod značkou 
PVZ/09/15475/Si/0, 

l) závazné stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství, odd. EIA a IPPC a odd.ochrany přírody a krajiny, ze dne  18.06.2009 pod 
zn.10056/ZP/2009-Pa,Ns, 

m) sdělení k oznámení podlimitního záměru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odb. 
životního prostředí a zemědělství, odd. EIA a IPPC ze dne 10.08.2009 pod zn. 
15133/ZP/2009-Pa, 
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n) souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní 
odbor Rychnov nad Kněžnou ze dne 15.06.2009 pod č.j.: HSHK/RK-466/OP-2009/b, 

o) závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem 
v Hradci Králové, ze dne 11.06.2009 pod zn.: RK19543/2009/2/HOK.RK/Li, 

p) vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín ze dne 04.06.2009 pod 
zn.: 001022438256, 

q) vyjádření Muzea a galerie Orlických hor ze dne 03.06.2009, 
r) vyjádření  Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj, Inspektorát Rychnov nad 

Kněžnou,  ze dne 29.7.2009 pod čj.: 2009/2214/KVSH, 
s) stanovisko společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 10.09.2009 pod značkou 

400-09/JJ-546, 
t) vyjádření společnosti International Power Opatovice, a.s. ze dne 27.05.2009 pod značkou 

123/09, 
u) vyjádření společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 26.05.2009 pod  č.j.: 

62203/09/CHK/VV0, 
v) Závazné stanovisko Městského úřadu Dobruška, odb. dopravy a silničního hospodářství, 

ze dne 25.05.2009 pod č.j. MUD 3313/2009, 
w) Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání č. 95/09 Městského úřad Dobruška, odb. 

dopravy silničního hospodářství, ze dne 04.11.2009 pod č.j. MUD 5835/2009 OD/J.N, 
x) Rozhodnutí o povolení zvláštního úživní místní komunikace, Obec České Meziříčí, ze dne 

03.11.2009 pod č.j.400-09/JJ-673, 
y) Vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, ze dne 22.10.2009, 
z) Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy  Pozemkového úřadu 

Rychnov nad Kněžnou ze dne 21.01.2009 pod č.j. PÚ 222/09 MY, 
aa) Doklady o jednání s vlastníky  stavbou dotčených pozemků, které nejsou ve vlastnictví 

investora. 
 
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v §85 

odst.1 stavebního zákona a dotčeným orgánům  opatřením ze dne  27.10.2009  doporučeně do 
vlastních rukou na doručenku a  účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního 
zákona veřejnou vyhláškou v souladu s § 87 odst.1 stavebního zákona. Vyhláška byla 
vyvěšena na úřední  desce Městského úřadu  Opočno a to jak v tištěné podobě, tak i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup a na úřední desce Obecního úřadu České Meziříčí. Datum 
vyvěšení a sejmutí vyhlášky s potvrzením o vyvěšení a sejmutí je uvedeno na příslušném 
vyhotovení, založeném u spisu stavebního úřadu. Stavební úřad současně k projednání žádosti 
nařídil veřejné ústní jednání, které se konalo dne 27.11.2009. V oznámení stavební úřad  
upozornil na to,  že podle § 89 odst.1 stavebního zákona musí být závazná stanoviska 
dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti uplatněny nejpozději při 
veřejném ústním jednání, jinak  k nim nebude přihlédnuto a  že k závazným stanoviskům a 
námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního  plánu, se podle § 89 
odst.2 stavebního zákona  nepřihlíží. Žadatel byl vyzván k tomu,  aby informace o jeho  
záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně  poté, co 
bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena  na vhodném veřejně přístupném místě u 
pozemku, který je předmětem územního řízení o umístění stavby. Byl upozorněn na to, že 
informace musí být ponechána na místě až do doby  veřejného ústního jednání a že součástí 
informace musí být grafická část, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na 
architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Žadatel byl 
upozorněn i na důsledky nesplnění uvedené  povinnosti. O splnění této povinnosti se stavební 
úřad přesvědčil při ústním jednání. 
        Okruhem účastníků řízení o žádosti se stavební úřad zabýval a zkoumal, které osoby 
jsou vedle žadatele osobami, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem 
musí vztahovat rozhodnutí, dále zda existují další dotčené osoby, které mohou být 
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rozhodnutím přímo dotčeny  ve svých právech nebo povinnostech a zda existuje zvláštní 
zákon, který by okruh účastníků řízení stanovil. Takovým zvláštním zákonem, ve vztahu ke 
správnímu řádu, je stavební  zákon, který v § 85 vymezuje okruh účastníků územního řízení. 
Takto vymezenému okruhu účastníků řízení pak z hlediska §27 odst. 1 a odst.2 přiznal 
následující postavení. Žadatel je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního 
zákona a  podle § 27 odst.1 písm.a)  správního řádu. Ostatní účastníci řízení, tedy vlastníci 
stavbou dotčených pozemků a pozemků sousedních s těmito pozemky a vlastníci dotčené 
technické a dopravní infrastruktury,  mají dle úsudku stavebního úřadu, postavení podle  § 85 
odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona a  podle § 27 odst.2 správního řádu. Jiným fyzickým 
nebo právnickým osobám  stavební úřad postavení účastníka řízení nepřiznal. 
         O průběhu veřejného ústního jednání byl sepsán protokol. Z něho vyplynuly některé 
drobné úpravy tras zemních kabelových přípojek  nízkého napětí pro přečerpací šachty 
splaškové kanalizace. V průběhu ústního jednání, v jehož rámci bylo provedeno i ohledání 
v místě šachty ČS B 3, bylo dohodnuto, že kabelová přípojka nn pro tuto šachtu bude vedena 
pouze po pozemcích parc.č. 719/3 a parc.č. 159 v k.ú. České Meziříčí a zemní kabelová 
přípojka nn pro ČS A 5 bude vedena pouze po pozemku parc.č. 762 v k.ú. České Meziříčí. 
         V průběhu řízení přezkoumal stavební úřad předloženou žádost z hledisek uvedených  
v §90  stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a posoudil shromážděná stanoviska a 
vyjádření. Zjistil, že stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací ( ÚPSÚ České 
Meziříčí), s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a  
jeho prováděcích právních předpisů, zejména s požadavky na využívání území, s požadavky 
na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních zákonů.  
        Stavební úřad po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci rozhodl 
způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.  V rozhodnutí zohlednil pouze ta závazná 
stanoviska dotčených orgánů, která se týkala umístění stavby nebo dokumentace pro stavební 
řízení. Podmínky pro provedení stavby budou zohledněny v podmínkách stavebního povolení. 
         Při posuzování a rozhodování vycházel ze spolehlivě zjištěných důkazů, které 
posuzoval jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se  platnými právními předpisy, 
zejména stavebním zákonem, vyhláškou č.137/1998 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů,  vyhláškou č.501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území,  správním řádem, jakož i Listinou základních práv 
a svobod, která je součástí Ústavy České republiky. 
 

P o u č e n í  
 
                Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst.1 správního 
řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Královehradeckého 
kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, se sídlem Pivovarské náměstí 1245,  
500 03 Hradec Králové,  prostřednictvím odboru výstavby Městského úřadu Opočno, se 
sídlem Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno. Odvolání má odkladný účinek. 
        Podle § 82 odst.1 správního řádu  se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či 
jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
        Podle § 82 odst.2 správního řádu musí být z odvolání patrno, kdo je činí a které  věci 
se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem  stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a aby každý účastník řízení mohl obdržet  jeden stejnopis.         
        Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. 
  
Příloha pro žadatele ( obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): 
- 3 x ověřený situační výkres  1 : 1000 ( části 1.-3.) 
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Příloha pro Obecní úřad České Meziříčí ( obdrží po nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí): 
- 3 x ověřený situační výkres 1 : 1000 ( části 1.-3.) 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
                                                                                                                              Ing.Dalibor Štěpán                                                                    
                                                                                                        ved.odboru výstavby 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úředních deskách Městského úřadu  Opočno a 
Obecního úřadu  České Meziříčí  po dobu 15 dnů. Rozhodnutí se zveřejní též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
Vyvěšeno dne :                                                        Sejmuto dne: 
 
Razítko, podpis: 
 
 
Doporučeně do vlastních rukou na doručenku se doručí účastníkům  řízení uvedeným v 
§ 85 odst. 1 stavebního zákona: 
Obec České Meziříčí, zastoupená na základě plné moci společností Vodovody a kanalizace 
Hradec Králové, a.s., IČ 48172898, se sídlem Víta Nejedlého čp. 893, 500 03 Hradec Králové 
 
Dále obdrží doporučeně na doručenku dotčené orgány: 
HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov n.Kn., 516 01 Rychnov n.Kn. 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Rychnov n.Kn. 
Městský úřad Dobruška, odb. ŽP, 518 01 Dobruška 
Městský úřad Dobruška, odb. správy majetku města, 518 01 Dobruška 
Městský úřad Dobruška, odb. dopravy a siln.hosp.,  518 01 Dobruška 
Městský úřad Dobruška, Úřad územního plánování,  518 01 Dobruška 
Krajské ředitelství POLICIE Východočeského kraje, územní odbor vnější služby Rychnov 
n.Kn., dopravní inspektorát, Zborovská 1360, 516 1 Rychnov n.Kn. 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ŽP a zemědělství, Pivovarské nám. 1245, 500 
03 Hradec Králové 
 
Doporučeně: 
Obecní úřad České Meziříčí (k vyvěšení) 
 
Na vědomí: 
Obec České Meziříčí 
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