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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
 
 

O Z N Á M E N Í  
O ZAHÁJENÍ  ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ  O UMÍST ĚNÍ STAVBY 

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU  
 

Dne 26.2.2018 podala Obec České Meziříčí, IČ: 00274810, se sídlem B. Němcové čp. 61, 517 
71 České Meziříčí, zastoupená, na základě plné moci, panem Ing. Vladislavem Kališem, nar. 
10.5.1986, IČ: 04577493, se sídlem B. Němcové čp. 235, 533 74 Horní Jelení, žádost o 
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby s názvem akce Čerpací stanice balastních vod 
České Meziříčí. Stavba řeší přečerpávání dešťových a balastních vod ve stávající kanalizační 
síti v obci České Meziříčí. Stávající stoka dešťové kanalizace je v současné obě svedena do 
systému jednotné kanalizace zakončené ČOV. Vody zvyšují nátok balastních vod do ČOV a 
jsou několikrát přečerpávány, což vede zvýšená provozní nákladům kanalizační sítě. 
 
Předmětem akce je oddělení vod z dešťové stoky před jejich zaústěním do jednotné 
kanalizace a svedení vod do nedávno vybudované dešťové kanalizace v ulici V Poli v České 
Meziříčí, která je zaústěna do bezejmenné vodoteče, která je přítokem toku Dědina. Vzhledem 
k nepříznivým výškovým poměrům nelze napojit dešťové vody gravitačně. Kanalizační 
výtlak bude veden asfaltovým povrchem komunikace, řízeným protlakem. 
 
Čerpací stanice bude provedena v místě stávajícího kanalizačního potrubí BET 500 dešťové 
kanalizace před jeho zaústěním do jednotné kanalizace, na pozemku parc.č. 369 v k.ú. České 
Meziříčí. Kanalizační výtlak HDPE RC ROBUST 90x 8.2 mm délky 142 m začíná napojením 
na navrhovanou ČS na pozemku parc.č. 369 v k.ú. České Meziříčí, u křižovatky v ulici Na 
Štěpnici, a vedena v ulici Krátká, po pozemku parc.č. 369 a parc.č. 380, parc.č. 1106, parc.č. 
1113 a parc.č. 1107/10, vše v k.ú. České Meziříčí, do kanalizační odbočky u příjezdové 
komunikace k penzionu BELLA, kde bude na pozemku parc.č. 1107/10 v k.ú. České Meziříčí 
osazena plastová kanalizační šachta DN 400 s poklopem třídy A. Startovací jáma bude 
umístěna v prostoru čerpací stanice, dále je na trase navržena vždy po cca 50 m průběžná 
montážní jáma. Bude použito potrubí pro bezobsypovou pokládku. Součástí potrubí je 
integrovaný vodič. Spoje potrubí budou provedeny pomocí elektrotvarovek. 
 
K čerpací stanici bude vedena zemní kabelová přípojka NN. Na stávajícím betonovém sloupu, 
umístěném na pozemku parc.č. 369 v k.ú. České Meziříčí, u oplocení zemědělské usedlosti 
čp. 340 v České Meziříčí, bude osazena nová pojistková skříň SP 100. Ze skříně SP100 bude 
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vyveden kabel CYKY-J 4x10 vedoucí do elekotroměrového rozvaděče RE 1, umístěného na 
hranici pozemku parc.č. 359/3 v k.ú. České Meziříčí s pozemkem parc.č. 411/2 v k.ú. České 
Meziříčí. Elektroměrový rozvaděč RE1 bude umístěn ve společném zděném pilíři s 01RM1 u 
čerpací stanice. 
 
Stávající kanalizační přípojka pro zemědělskou usedlost čp. 340 v Českém Meziříčí bude 
přepojena do stávajícího kanalizačního řadu splaškové kanalizace, vedeného po pozemku 
parc.č.  359/3 v k.ú. České Meziříčí. Nová kanalizační přípojka bude vedena od hranice 
pozemku parc.č. 359/1 v k.ú. České Meziříčí s pozemkem parc.č. 359/1 v k.ú. České Meziříčí 
po pozemcích parc.č. 359/1 a 359/3 v k.ú. České Meziříčí. 
 
Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena dokumentací pro územní řízení, 
vypracovanou Ing. Vladislavem Kališem, autorizovaným technikem pro stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně technické – ČKAIT 
0701507 D1, s datem 10/2017, s 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 § 13 odst. 7 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) stavebního zákona  veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na 
úřední desce Městského úřadu Opočno a Obecního úřadu České Meziříčí 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.  
 
Závazná stanoviska, námitky a připomínky: 
 
Podle § 89 odst. 1 stavebního zákona, závazná stanoviska, která mohou dotčené orány 
uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, a námitky účastníků řízení a připomínky 
veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním 
jednání, kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti, jinak se k nim 
nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska 
dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení a 
připomínky veřejnosti uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. 
 
Podle § 89 odst. 2 stavebního zákona, k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o 
kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.   
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Podle § 89 odst. 3 stavebního zákona, účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, 
které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek, k námitkám, 
které překračují rozsah stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží. 
 
Podle § 89 odst. 4 stavebního zákona, obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně 
zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která může být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 
písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávání záměru 
v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle 
zvláštního právního předpisu, 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.  
 
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 písm. b) 
stavebního zákona, to jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno. Tito účastníci řízení se podle § 87 odst. 3 stavebního 
zákona identifikují  označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: 
 
Vlastníci pozemků KN  
parc.č. 1107/15, 1107/16, 1105/1, 1105/2, 1105/3, 1105/4, 428/4, 428/3, 427, 411/2, 360, 
376/1, 376/2, 377, 379/2, 359/4, vše v k.ú. České Meziříčí 
 
Vlastníci budov čp. 
480, 481, 504, 327, 515, vše 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: 
 
 
Doporučeně do vlastních rukou na doručenku se doručí účastníkům  řízení uvedeným v 
§ 85 odst. 1 a účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, tj. 
vlastníkům pozemků nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, 
není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo 
stavbě: 
Obec České Meziříčí, IČ: 00274810, se sídlem B. Němcové čp. 61, 517 71 České Meziříčí, 
zastoupena, na základě plné moci, panem Ing. Vladislavem Kališem, IČ: 04577493, se sídlem 
B. Němcové čp. 235, 533 74 Horní Jelení 
Pavel Kubasa,  Pod Strání 775, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Václav Čermák,  Julia Fučíka 181, 517 71 České Meziříčí 
Ing. Stanislav Kvasničák,  Žižkova 898, 547 01 Náchod 1 
Mgr. Jana Kvasničáková,  Žižkova 898, 547 01 Náchod 1 
Jiří Horák,  Na Štěpnici 340, 517 71 České Meziříčí 
Jaroslav Horák,  Na Štěpnici 340, 517 71 České Meziříčí 
Kateřina Horáková,  Na Štěpnici 340, 517 71 České Meziříčí 
Taťana Horáková,  Na Štěpnici 340, 517 71 České Meziříčí 
Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 3 
ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2 
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
GridServices, s.r.o., Plynárenská čp. 499/1, 657 02 Brno 
 
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, úřad územního plánování 
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Na vědomí: 
Obec České Meziříčí, IČ: 00274810, se sídlem B. Němcové čp. 61, 517 71 České Meziříčí 
Krajské ředitelství policie KHK, územní odbor RK 
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