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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

USNESENÍ 

ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ 

 

Výroková část 
Magistrát města Hradec Králové, zastoupený odborem životního prostředí - oddělení vodního 
hospodářství,  

vodoprávní úřad 
věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "vodní zákon"), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),  

rozhodl, 

podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, a ustanovení § 115 odst. 1 vodního 
zákona tak, že vodoprávní řízení ve věci stanovení „Ochranného pásma II. stupně povrchového 
vodního zdroje Orlice pro katastrální území České Meziříčí“  

zastavuje 
protože žadatel Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IČO 48172898, Víta Nejedlého 
893/6, 500 03 Hradec Králové 3, účastník řízení § 27 odst. 1 správního řádu, zastoupený 
OHGS s.r.o., IČO 45536899, 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí 1, vzal svoji žádost o 
stanovení „Ochranného pásma II. stupně povrchového vodního zdroje Orlice pro katastrální 
území České Meziříčí dne 17. 4. 2013 zpět. 

 

Odůvodnění 

Na základě žádosti společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., zastoupené 
společností  OHGS s.r.o., IČO 45536899, 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí 1, bylo 
vedeno řízení o stanovení „Ochranného pásma II. stupně povrchového vodního zdroje Orlice 
pro katastrální území České Meziříčí“. Veřejné projednání návrhu proběhlo dne 13. Března 
2013. K projednávanému návrhu byly obcí České Meziříčí a dalšími účastníky vzneseny 
námitky. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., osoba oprávněná k odběru 
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vody z toku Orlice po následném projednání se zainteresovanými subjekty dospěla k dohodě, 
že ochrana vodního zdroje bude realizována jiným právním nástrojem a to přes institut 
regulačního planu dle § 61 stavebního zákona. Na základě plné moci společnost  OHGS s.r.o., 
podáním ze dne 17. 4. 2013 vzala zpět žádost o stanovení „Ochranného pásma II. stupně 
povrchového vodního zdroje Orlice pro katastrální území České Meziříčí“. Správní úřad proto 
řízení zahájené na žádost usnesením podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu 
zastavil. 

 

Poučení účastníků 

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k  podáním u zdejšího 
správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění 
usnesení je nepřípustné. 
 

 
otisk úředního razítka 

 
 
 
 
 
 
Miloslav Rücker 
oprávněná úřední osoba 
referent vodoprávního úřadu 
 
 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
1. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic 
2. OHGS s.r.o., IDDS: gacq5e3 
3. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
4. Město České Meziříčí, IDDS: 2s6be2w 
  
dotčené správní úřady 
5. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r 
  
ostatní 
6. Město Dobruška, IDDS: mgjbetz  
7. ZEMSPOL České Meziříčí, a.s., Julia Fučíka č. p. 532, 517 71 České Meziříčí 
8. JUDr. Tomáš Nahodil, IDDS: 4h3ivqa 
9. KŠD LEGAL  advokátní kancelář s.r.o., IDDS: gbtg5kn 
 
se žádostí o vyvěšení 
Magistrát města Hradec Králové, odbor správní, IDDS: bebb2in 
Město České Meziříčí, IDDS: 2s6be2w 
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Příloha č. 1 
 
 
Žádost o vyvěšení: 
 
veřejná vyhláška Magistrátu města Hradce Králové č. j.: SZ MMHK/027925/2011ŽP1/Ruc 
ze dne 5. 6. 2013  ve věci: „Ochranné pásmo II. stupně povrchového vodního zdroje 
Orlice pro k. ú. České Meziříčí“ zpět vzetí žádosti.   
 
Žádáme o vyvěšení této přílohy  -  veřejné vyhlášky (včetně přílohy č. 1) po dobu   
15-ti dnů a o seznámení veřejnosti způsobem v místě obvyklým. 
 
Po sejmutí  žádáme o vrácení  této  přílohy č. 1,    doplněné potvrzením o vyvěšení a 
sejmutí, na Magistrát města  Hradec Králové, odbor životního prostředí. 
  
  
  
 
Veřejná vyhláška zveřejněna   dne:           …………………………………….. 
  
 
 
 
Veřejná vyhláška sejmuta        dne:           ……………………………………... 
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