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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 
 

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

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU  
 

 

 

Obec České Meziříčí, IČ: 274810, B. Němcové čp. 61, 517 71 České Meziříčí, zastoupená na 
základě plné moci,  panem Ing. Karlem Pihýrem, nar. 23.2.1958, bytem Třebechovická čp. 
834, 500 03 Hradec Králové,  podala dne 22.11.2017 žádost o vydání územního  rozhodnutí o 
umístění stavby vodovodních řadů „1“ a „2“ z potrubí PE 80, z důvodu napojení stávajících 
objektů dosud nenapojených na veřejný vodovod v Českém Meziříčí -  Skršicích a Tošově. 
Oba vodovodní řady budou napojeny na stávající vodovodní řad z PVC DN 150.  Napojení 
stávajících objektů bude provedeno vodovodními přípojkami PE 1“. 
 
Popis a parametry stavby: 
 
 
Vodovodní řad „1“ 
Vodovodní řad „1“ je navržen z potrubí PE 80 v délce 71,50 m. Nový řad bude napojen na 
pozemku parc.č. 3324 v k.ú. Skršice na stávající vodovodní řad a bude veden  po pozemku 
parc.č. 3324 v k.ú. Skršice.  
 
Vodovodní řad „2“ 
 
Vodovodní řad „2“ je navržen z potrubí PE 80 v délce 73,00 m. Nový řad bude napojen na 
stávající vodovodní řad na pozemku parc.č. 208/1 v k.ú. Skršice a bude veden po pozemcích 
parc.č. 208/1 a parc.č. 40 v k.ú. Skršice. 
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Vodovodní přípojky ve Skršicích a Tošově 
 

Objekt čp. 

nebo pozemek 
parc.č. 

Vodovodní 
přípojka 

Délka vodovodní 
přípojky v m 

Dotčené pozemky 
stavbou vodovodní 
přípojky,  parc.č. 

v k.ú. Skršice 

15 PE 1“ 19,80  3270, 3331, 126  

12 PE 1“ 19,00 3271, 3331, 129 

parc.č. 3120 PE 1“ 16,50 3271, 3331, 3120 

50 PE 1“ 25,20 208/1, 106 

48 PE 1“ 22,50 208/1, 106, 105 

17 PE 1“ 57,50 208/1, 16/2, 147 

23 PE 1“ 23,50 208/1, 10, 9 

24 PE 1“ 71,50 208/1, 10, 9, 8 

25 PE 1“ 58,50 208/1, 6/2, 7 

8 PE 1“ 7,50 3324, 20 

43 PE 1“ 14,50 3324, 26 

27 PE 1“ 35,00 208/1, 95, 94/1 

6 PE 1“ 38,00 208/1, 35, 36 

45 PE 1“ 49,00 40, 208/1, 345/4, 
38/2, 37, 38/3 

5 PE 1“ 4,60 40, 38/1 

4 PE 1“ 18,30 40, 41 

3 PE 1“ 66,50 40, 47 

2 PE 1“ 21,30 40, 53 

1 PE 1“ 33,50 40, 57/1 

28 PE 1“ 19,60 208/1, 57/2, 91/2, 
91/1 

40 PE 1“ 35,00 208/1, 90/1 

parc.č. 3193 PE 1“ 40,00 208/1, 3193 

31 PE 1“ 18,50 208/1, 58 
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51 PE 1“ 13,50 208/1, 74, 72 

52 PE 1“ 19,50 208/1, 72 

Čp. 20 Tošov PE 1“ 12,00 208/1, 241 

 
 

Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena dokumentací pro územní řízení, 
vypracovanou Ing. Josefem Veselým, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního 
hospodářství a krajního inženýrství – ČKAIT 0601894, s datem II/2017, 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. 
 
Vzhledem k tomu, že žádost a předložené doklady nestačily k jejímu řádnému posouzení 
z hledisek zájmů sledovaných v územním řízení, vyzval stavební úřad žadatele opatřením ze 
dne 19.12.2017 k doplnění podkladů a územní řízení usnesením z téhož dne přerušil. Lhůta 
pro doplnění podkladů byla stanovena usnesením ze dne 19.12.2017. Žádost pak byla 
postupně doplněna a proto bylo možné v řízení pokračovat. 

   
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.            
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 
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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) 

 
       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 
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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 
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. 3270, 126, 3271, 3331, 129, 3120, 3271, 208/1, 106, 105, 16/2, 
147, 10, 9, 8, 6/2, 7, 3324, 20, 26, 95, 94/1, 35, 36, 40, 345/4, 38/2, 37, 38/3, 38/1, 41, 47, 53, 
57/1, 57/2, 91/2, 91/1, 90/1, 3193, 58, 74, 72, 241 vše v k.ú. Skršice; 
 
vlastníci budov čp. 15, 12, 50, 48, 17, 23, 24, 25, 8, 43, 27, 6, 45, 5, 4, 3, 2, 1, 28, 40, 31, 51, 
52  ve Skršicích a čp. 20 v Tošově 
 
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: 
 
 
 
Doporučeně do vlastních rukou na doručenku se doručí účastníkům  řízení uvedeným v 
§ 85 odst. 1  stavebního zákona, tj. žadateli: 
Obec České Meziříčí, IČ: 274810, B. Němcové čp. 61, 517 71 České Meziříčí, zastoupená na 
základě plné moci,  panem Ing.Karlem Pihýrem, nar. 23.2.1958, bytem Třebechovická čp. 
834, 500 03 Hradec Králové 
 
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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