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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

OZNÁMENÍ 
zahájení vodoprávního řízení 

 
Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. (2) 
písm. c)  a ustanovení § 106 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 
ve  znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle  
ustanovení § 11 odst. (1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále  jen  "správní řád") a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. (1) písm. d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") Vám oznamuje v 
souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a ustanovením § 47 odst. (1) správního řádu, že na 
základě podání společnosti  Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ: 48173398, se sídlem 
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, ze dne 20.11.2019, bylo ve věci stavby „Brandýs nad Orlicí 
ul. Jiskrova – vodovod a kanalizace“ uvedeným dnem zahájeno vodoprávní řízení o povolení  k 
provedení vodního díla (podle ustanovení § 15 vodního zákona). 
 
Projekt (zpracovala společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ: 48173398, se 
sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, Ing. Martin Jiruf, autorizovaný inženýr pro stavby 
vodního hospodářství, ČKAIT – 0701162, v říjnu 2019) řeší vybudování splaškové kanalizace v ulici 
Jiskrova a Husova včetně přípojných bodů, za účelem napojení nemovitostí na veřejnou kanalizaci. 
Stavba kanalizace vyvolá přeložku vodovodu. 
 
Stavbu tvoří následující stavební objekty: 
 
SO 01 Splašková kanalizace: 
 
- Gravitační stoka A z materiálu PP DE250 SN 10 délky 393 m a z materiálu PP DE200 SN 10 délky 

67 m, je navržena jako oddílná gravitační splašková kanalizace. Trasa je v celé délce vedena 
místní komunikací, kanalizaci je nutné umístit v trase stávajícího vodovodu a vodovodní řad 
přeložit. Navržená kanalizace dvakrát kříží Dolenský potok (IDVT 10170917) ve správě 
společnosti Lesy ČR, s.p. 

- Tlaková stoka B z materiálu PE DE 63x3,8 délky 50 m. Nová tlaková stoka bude zaústěna do 
stávající gravitační stoky v ulici Husova u č.p. 150. Trasa tlakové kanalizace vede středem uličky 
podél stávajícího vodovodu. 

- Gravitační stoka C z materiálu PP DE 250 SN 10 délky 42 m. V ulici Husova směrem na Kaliště je 
navržena krátká oddílná gravitační kanalizace. 
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Souřadnice koncových bodů kanalizace: 
 
Stoka A 
 
š1 Y: 611181.4 X: 1069110.6 
š15 Y: 610817.1 X: 1068876.6 
 
Stoka B 
 
v1 Y: 611214.0 X: 1069112.0 
v6 Y: 611209.6 X: 1069062.8 
 
Stoka C 
 
š16 Y: 611170.4 X: 1069114.5 
š20 Y: 611131.9 X: 1069122.2   
 
SO 02 Vodovodní řad 
 
- Jedná se o vodovod – z materiálu PE RC SDR 17 DE 90x8,2 délky 389 m. Trasa vodovodu vede 

v souběhu s navrženou kanalizací. Začátek přeložky bude v uzlu před č.p. 179 a konec před č.p. 
236. Trasa kříží Dolenský potok (IDVT 10170917) ve správě společnosti Lesy ČR, s.p. V místě 
křížení bude vodovod uložen do chráničky PE 160. 

 
Souřadnice koncových bodů vodovodu: 
 
v1 Y: 611172.2 X: 1069105.3 
v15 Y: 610866.2 X: 1068911.7  
 
Stavba je situována na poz. parc. č. 1304/1, 1329, 1335/1, 1336, 1390/1, 1390/5, k.ú. Brandýs nad 
Orlicí, číslo hydrologického pořadí 1-02-02-0610-00-0, vodní útvar HSL_0770 – Tichá Orlice od toku 
Třebovka po ústí Orlice a v CHOPAV Východočeská křída. Trasa gravitaní stoky A a trasa vodovodu 
kříží Dolenský potok (IDVT 10170917), ř.km 0,598-0,979,  ve správě společnosti Lesy ČR, s.p. 
 
Návrh žadatele obsahuje potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného 
rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad ve výše uvedené věci upouští od ústního 
jednání spojeného s místním šetřením a dává účastníkům řízení možnost před vydáním rozhodnutí ve 
věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (ustanovení § 36 odst. (2) a (3) správního řádu a ustanovení 
§ 115 odst. (8) vodního zákona), rovněž tuto možnost dává dotčeným orgánům. Pokud budou 
doručeny další podklady během řízení, které budou obsahovat nové skutečnosti, správní orgán dá 
znovu možnost se k těmto podkladům vyjádřit. V opačném případě bude, po uplynutí lhůty 10 dnů po 
svěšení této vyhlášky v předmětné věci vydáno rozhodnutí. 
 
Účastníci řízení mají právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 
rozhodnutí (viz ustanovení § 36 odst. (1) správního řádu). 
 
Do spisu pro rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odbor ŽP (doporučené  
dny: pondělí a středa od 8.00 do 16.30 hodin). 
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Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení stavby (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 109 písm. a) 
stavebního zákona): 
 
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí 
 
Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení stavby (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 109 písm. c) 
a d) stavebního zákona): 

 
- Město Brandýs nad Orlicí, Náměstí Komenského 203, 561 12 Brandýs nad Orlicí 
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 561 68 Hradec Králové 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí 

 
Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení stavby (§ 27 odst. (2) správního řádu a § 109 písm. e) 
a f) stavebního zákona): 
 
- vlastníci následujících sousedních pozemků nebo staveb na nich: stav. parc. č. 159, 161, 162, 163, 

165, 166, 167, 169, 170, 171/1, 171/3, 171/7, 172, 173, 174/1, 176, 178, 180, 181, 182/1, 182/2, 
184, 185, 186, 187, 188, 190, 191/1, 195, 236, 258, 279, 372, 444 a poz. parc. č. 210, 211, 214, 
217, 218, 227, 228, 229/3, 235/1, 235/3, 236/2, 241, 243/2 244/1, 245/1, 246, 247, 249, 250, 
251/1, 252, 287/1, 296/1, 296/3, 297/1, 297/2, 302/1, 303/4, 303/5, 1390/1,  k.ú. Brandýs nad 
Orlicí. 

 
 
Občanské sdružení má postavení účastníka vodoprávního řízení podle ustanovení § 115 odst. (7) 
vodního zákona, jestliže o to písemně požádá a to do 8-mi dnů ode dne sdělení informace o jeho 
zahájení podle ustanovení § 115 odst. (6) vodního zákona. Dnem sdělení informace o zahájení řízení 
se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední 
desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
 
Mgr. Tomáš Kopecký, v. r. 
vedoucí odboru 
 
 
Za správnost vyhotovení 
 
Ing. Zdeňka Lindenthalová 
oprávněná úřední osoba 
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Upozornění : 
  
Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení po dobu 15-ti dnů způsobem v místě obvyklým  
zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí a Městský úřad Brandýs nad Orlicí. Zároveň uvedené úřady 
žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu). 
 
 
 
Vyvěšeno:    …………….………….                                                                                Sejmuto:  …………………………. 
 
 
Vodoprávní úřad žadatele dále upozorňuje na povinnost vyplývající z platné legislativy, že ještě před 
vydáním stavebního povolení je nutné předložit doklad o úhradě správního poplatku ve výši  3000,- 
Kč. Správní poplatek je třeba uhradit na účet Městského úřadu Ústí nad Orlicí zřízený u KB, číslo 19-
420611/0100, Variabilní symbol 9169001010, Konstantní symbol 379 (pro platbu v hotovosti) nebo 
558 (pro platbu převodem). 

 
 
Účastníkům vodoprávního řízení je oznámení doručeno veřejnou vyhláškou. 
 
Na doručenku obdrží:: 
 
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí 
- Město Brandýs nad Orlicí, Náměstí Komenského 203, 561 12 Brandýs nad Orlicí 
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 561 68 Hradec Králové 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
 
 
Dotčené orgány: 
 
- Městský úřad  Brandýs nad Orlicí, Náměstí Komenského 203, 561 12 Brandýs nad Orlicí 
- Městský úřad  Brandýs nad Orlicí, stavební úřad, Náměstí Komenského 203, 561 12 Brandýs 

nad Orlicí 
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích,  územní pracoviště Ústí 

nad Orlicí, Smetanova 1390, 562 01  Ústí nad Orlicí 
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 

Ústí nad Orlicí 
 
Na vědomí: 
 
- Povodí Labe, s.p., V. Nejedlého 951, 500 03  Hradec Králové 
 
 
Jako informaci o zahájení řízení obdrží občanské sdružení: 
 

- Krajina a tradice z.s., Karpatská 177, 562 04 Ústí nad Orlicí         


