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o d b o r  v ý s t a v b y  
Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno 
tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 
e-mail: stavebni@mu.opocno.cz 

 
 
 
Č.j.: MUO 1747/2016/OV/DŠ/4                                                                   18. listopadu 2016     
Spisový znak: 253.2 
Skartační znak: V/5 
Úředně oprávněná osoba: Ing.Dalibor Štěpán 

 
 
 
 
 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 
 
 
 

O Z N Á M E N Í  
O ZAHÁJENÍ  ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ  O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU  
 

 

 

 

 

Obec České Meziříčí, IČ: 274810, 517 71 České Meziříčí, zastoupená na základě plné 
moci paní Jaroslavou Čmelíkovou, bytem Jiráskova 973, 530 02 Pardubice,  podala dne 
16.9.2016 žádost o vydání územního  rozhodnutí o umístění stavby  splaškové kanalizace 
v obci České Meziříčí, v ulicích A.Jiráska, Nerudově, Sokolské a v části ulic Nad Dědinou, 
J.Fučíka a Na Nábřeží, vše na pozemcích parc.č. parc.č. 249/2, 261, 260/1, 1112/33, 300/3, 
300/2, 300/1, 229, 579/1, 224/4, 575/1, 651 a 159 v k.ú. České Meziříčí. Účelem stavby 
kanalizace je nahradit stávající lokální nedostatečné čištění splaškových vod napojením na již 
vybudovaný kanalizační systém splaškové kanalizace obce České Meziříčí s příslušným 
čištěním v komunální ČOV. V obci je navržena gravitační kanalizace z potrubí DN300 a  
celkem 74 veřejných částí domovních kanalizačních  přípojek DNI50 a DN200 pro stavby 
v trase řešené kanalizace, ukončených na hranici připojovaných nemovitostí. Vzhledem k 
nepříznivým spádovým poměrům je  součástí stavby  i tlaková kanalizace s  podzemní čerpací 
stanicí.  
 
Navržené délky, materiálové provedení a profily jednotlivých kanalizačních sběračů: 
sběrač „S1"- PP Ultra Rib2 SNI6 - DN300 - 470,0 m  
sběrač „Sl-1" - PP Ultra Rib2 SNI6 - DN300 - 280,0 m 
sběrač „S1 -2" - PP Ultra Rib2 SNI6 - DN300 - 55,0 m 
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sběrač „S2" - PP Ultra Rib2 SNI 6 - DN300 - 530,0 m 
sběrač „S2-1" - PP Ultra Rib2 SNI6 - DN300 - 100,0 m 
sběrač „S2-2" - PP Ultra Rib2 SN16 - DN300 - 40,0 m 
sběrač „S3" - PP Ultra Rib2 SN16 - DN300 - 120,0 m  
sběrač „S4" - PP Ultra Rib2 SNI 6 - DN300 - 70,0 m 
sběrač „S4-1" - PP Ultra Rib2 SN16 - DN300 - 40,0 m  
sběrač „S5" - PP Ultra Rib2 SN16 - DN300 - 60,0 m 
výtlačný řad „VI" - PE 100 RC SDR 17 - D90 - 60,0 m 

Přípojka NN čerpací stanice bude vedena z nové smyčkovací skříně umístěné na 
jihovýchodním rohu pozemku parc.č. 249/2 v k.ú. České Meziříčí v sousedství pozemku 
parc.č. 249/22 v k.ú. České Meziříčí. Nová smyčkovací skříň SS200 bude vybudována 
provozovatelem distribuční soustavy v rámci jeho investiční akce. Vedle této přípojkové 
skříně bude v rámci této akce umístěn nový elektroměrový rozvaděč RE1 v plastovém 
prefabrikovaném pilíři. Jištění v rozvaděči RE1 před elektroměrem bude 25A 3-fázové. Z 
něho bude veden napájecí kabel CYKY 4x10 v souběhu s novou trasou kanalizačního 
sběrače „S2 do rozvaděče řízení RM1 umístěného na zadní straně pozemku u zídky oplocení 
pozemku parc.č. 253 v k.ú. České Meziříčí. 

 
Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena dokumentací pro územní řízení, 

vypracovanou společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., se sídlem Píšovy 820, 537 01 
Chrudim, s datem 06.2016, autorizovanou Ing. Danielem Kotaškou, autorizovaným 
inženýrem pro technologická zařízení staveb a pro vodohospodářské stavby – ČKAIT 
0700680, s postupně doplněnou dokladovou částí, obsahující závazná stanoviska dotčených 
orgánů a vlastníků technické a dopravní infrastruktury.   

 
    Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno územní  řízení o umístění stavby . 
 

Městský úřad  Opočno, odbor výstavby, jako příslušný obecný stavební úřad podle 
§13 odst. 1 písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o  územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění ( dále jen „stavební zákon“), s působností podle § 190 odst. 1 
stavebního zákona, oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení 
s velkým počtem účastníků řízení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.1 a  v §85 odst.2 
písm. a)  stavebního zákona a dotčeným orgánům doručením písemného vyhotovení  do 
vlastních rukou na doručenku nebo do datové schránky a ostatním účastníkům územního 
řízení  uvedeným v §85 odst.2  písm. b) a c) stavebního zákona  veřejnou vyhláškou, 
vyvěšenou na úředních deskách Městského úřadu Opočno a Obecního úřadu České Meziříčí a 
to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští podle § 87 odst. 1 stavebního zákona od 
ústního jednání a ohledání na místě. 

Dotčené orgány mohou svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky uplatnit  
ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.  
Poučení účastníků řízení o podmínkách pro uplatňování námitek a dotčených orgánů o 

podmínkách uplatňování závazných stanovisek: 
          K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.  
 K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání 
územního  plánu, se podle § 89 odst.2 stavebního zákona  nepřihlíží.   

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.            
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            Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, 
může uplatňovat námitky proti projednávání záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst.2 písm. c) stavebního zákona, 
může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným 
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; k námitkám, které překračují rozsah uvedený 
ve větě první tohoto odstavce, se nepřihlíží. 
 
 
 
Poučení účastníků řízení o právech a povinnostech, vyplývajících ze zákona č. 500/2004 
Sb. , správní řád: 
 
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ MÁ ZEJMÉNA TATO PRÁVA:  
 

 pokud účastník řízení prohlásí, že  neovládá jazyk,  jímž se  vede jednání, má právo na 
tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstará na své náklady (§ 16 odst. 3 
správního řádu) 

 pokud je účastník řízení občanem České republiky příslušejícím k národnostní menšině, která 
tradičně  a dlouhodobě žije na  území České republiky, má před  správním orgánem  právo činit  
podání a  jednat v jazyce své národnostní  menšiny (§ 16 odst. 4 správního řádu) 

 zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení  se prokazuje písemnou plnou mocí,  kterou lze 
udělit i ústně do protokolu; v  téže věci může  mít  účastník řízení současně  pouze jednoho 
zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního řádu) 

 navrhovat důkazy  a činit jiné návrhy  po celou dobu řízení  až do vydání rozhodnutí;  přičemž 
správní orgán může  usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy (§ 36 odst. 1 

správního řádu) 
 vyjádřit  v řízení své  stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) 

 před vydáním rozhodnutí  ve věci  vyjádřit se  k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního 

řádu) 
 nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu) 
 činit si výpisy a právo  na to, aby správní orgán  pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4 

správního řádu) 
 aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve  prospěch 

účastníka řízení i v jeho  neprospěch (§ 50 odst.3 správního řád) 
 na oznámení rozhodnutí  (§ 72 správního řádu) 

 

 

ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ MÁ ZEJMÉNA TYTO POVINNOSTI:  
 předložit na výzvu oprávněné úřední  osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního řádu) 
 poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů  pro 

vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu) 
 označit  důkazy  na  podporu  svých tvrzení (§ 52 správního řádu) 

 
 
 
 
 
 
 



 4 

       Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u odboru výstavby  Městského úřadu 
 Opočno, nejlépe v  PO,ST  8,00 – 17,00 hod., nebo v ÚT, ČT, PÁ  8,00 – 14,30 hod. po 
předchozí telefonické dohodě, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.  
     
 
 
                                                                                                                                  Ing. Dalibor   Štěpán 
                                                                                                          vedoucí odboru výstavby 
 
Veřejnou vyhláškou se doručí účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního 
zákona: 
a) účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona, tj. vlastníci pozemků, na 
kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nejsou-li sami žadatelem, nebo ti, kdo 
mají jiné věcné právo k těmto pozemkům: 
Správa silnic Královéhradeckého kraje,  Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové 4 
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové 
GridServices, s.r.o., Plynárenská čp. 499/1, 657 02 Brno 
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
 
b) účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona, tj. osoby, jejichž 
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich , může být územním rozhodnutím přímo dotčeno : 
vlastníci pozemků parc.č. 225, 226, 229,230/1, 230/4, 230/5, 230/6, 230/7, 231, 232/1, 232/2, 
233/1, 233/2, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245/1, 245/2, 246/1, 247/3, 
247/4, 247/5, 247/7, 247/8, 247/9, 247/10, 247/24, 247/85, 248/1, 248/2, 248/4, 249/1, 249/2, 
249/3, 249/15, 249/19, 249/20, 249/21, 249/22, 249/24, 250, 251, 253, 254, 286, 287, 288, 
289, 290, 291, 292, 293/1, 293/2, 293/3, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300/1, 300/2, 300/3, 
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316/1, 318, 319, 
320, 321, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338/1, 338/2, 338/3, 339/1, 339/2, 
339/5, 340, 353, 354/1, 366/1, 366/2, 367, 1112/17, 1112/18, 1112/21, 1112/23, 1112/24, 
1112/25, 1112/26, 1112/27, 1112/28, 1112/29, 1112/30, 1112/31, 1112/32, 1112/33, 1112/36, 
1112/37, 1112/41, 1112/42, 1112/43, 1112/44, 1112/45, 1112/48, 1112/54, 1661, 578/1, 
577/2, 576/1, 382, 658, 650, 648, 649, 642/6, 652, 653, 656, 707/2, 707/3, 715, 714, 713 a 
33/1,  vše v k.ú. České Meziříčí; 
vlastníci budov čp. 97, 322, 394, 393, 242, 354, 501, 395, 439, 403, 463, 512, 355, 365, 357, 
376, 386, 265, 450, 270, 396, 397, 375, 334, 304, 388, 385, 370, 384, , 382, 360, 471, 332, 
387, 359, 381, 349, 363, 356, 379, 337, 380, 271, 148, 443, 146, 102, 103, 406, 405, 171, 130, 
131, 172, 347, 101, 437, 244, 369, 543, 373, 496, 492, 470, 491, 494, 510, 498, 458, 499, 482, 
489  v Českém Meziříčí 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu  Opočno a 
Obecního úřadu České Meziříčí,  nejméně po dobu 15 dnů. Zveřejnění musí být 
uskutečněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup! 
 
Vyvěšeno dne :                                                        Sejmuto dne: 
 
 
Razítko, podpis: 
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Doporučeně do vlastních rukou na doručenku se doručí účastníkům  řízení uvedeným v 
§ 85 odst. 1  stavebního zákona, tj. žadateli: 
Obec České Meziříčí, , IČ 00274810, Boženy Němcové čp.61, 517 71 České Meziříčí 
prostřednictvím zplnomocněného zástupce, paní Jaroslavy Čmelíkové, bytem Jiráskova 973, 
530 02 Pardubice, adresa pro doručování – Jaroslava Čmelíková, Vodní zdroje Ekomonitor 
spol. s r.o., Pišťovy 820, 537 01 Chrudim 
 
Dále obdrží do datových schránek dotčené orgány: 
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP 
Městský úřad Dobruška, odbor  rozvoje města (památková péče) 
Městský úřad Dobruška, odbor  rozvoje města (úřad územního plánování) 
 
Na vědomí: 
Obec České Meziříčí, , IČ 00274810, Boženy Němcové čp.61, 517 71 České Meziříčí  
Krajské ředitelství policie KHK, územní odbor RK 
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