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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

OZNÁMENÍ 
o zahájení společného územního a stavebního  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) a ustanovení 
§ 94j odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební 
zákon") Vám oznamuje v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, ustanovením § 94m stavebního 
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 25.10.2021, bylo ve věci stavby „Dlouhá Třebová, ul. Ústecká - vodovod“ uvedeným dnem 
zahájeno společné územní a stavební řízení o umístění a o povolení souboru staveb (podle ustanovení 
§ 94j odst. (1) stavebního zákona a § 15 odst. (6) vodního zákona). 
 
Předložená projektová dokumentace  (zpracovala společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí, a.s., se sídlem Slezská 350, 561 64  Jablonné nad Orlicí, Ing. Martin Jiruf, autorizovaný inženýr                     
pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT – 0701162, v dubnu 2021) řeší výstavbu vodovodního řadu 
včetně přepojení stávajících přípojek v ul. Ústecká v Dlouhé Třebové. Stavba bude sloužit k zásobování 
zájmového území pitnou vodou a je členěna na tyto stavební objekty: 
 
1) SO 1 - vodovodní řad A a B, řad  „A“ z PE 90 x 8,2 mm (PE 100 CR) v délce 130,0 m  

                                                   řad „B“ PE 50 x 6,9 mm (PE 40) v délce 44,0 m, 
 

2) SO 2 - přepojení vodovodních přípojek – PE 32 x 4,4 mm (PE 40), v celkové délce 34,0 m.  
 
Stavba je situována na stav. parc. č. 31, k.ú. Dlouhá Třebová a na  poz. parc. č. 1484/1, 243/1, 240/1, 
216, 1484/6, 1699, k.ú. Dlouhá Třebová  (orientační určení polohy vodovodního řadu: začátek: 
X:1076378.50 Y:602570.06 konec: X:1076229.50 Y:602635.96), číslo hydrologického pořadí 1-02-02-
0560-00-0, vodní útvar HSL 0740 – Třebovka od hráze nádrže Hvězda po ústí do toku Tichá Orlice a                     
v CHOPAV Východočeská křída. 
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Návrh žadatele o vydání společného územního a stavebního rozhodnutí obsahuje potřebné náležitosti, 
které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, 
vodoprávní úřad ve výše uvedené věci v souladu s ustanovením § 94m odst. (3) stavebního zákona 
upouští od ústního jednání spojeného s místním šetřením, neboť jsou mu dobře známy poměry v území 
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 15 dnů ode dne  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). 
 
 
Okruh účastníků řízení byl stanoven takto: 
 
Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 94k písm. a) 
stavebního zákona): 
 
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,  Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí 
 
Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (2) správního řádu a § 94k písm. b) 
stavebního zákona): 
 
- Obec Dlouhá Třebová, Ústecká 235,  561 17 Dlouhá Třebová  
 
Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 94k písm. c) a d) 
stavebního zákona): 
 
- Obec Dlouhá Třebová, Ústecká 235,  561 17 Dlouhá Třebová  
- TEPVOS, spol. s r.o.,  Královéhradecká 1566,  562 01 Ústí nad Orlicí  
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 
- GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno  
- Halva Bohuslav, Ústecká 79,  561 17 Dlouhá Třebová 
- Pávková Žaneta, Přívrat 98, 560 02 Přívrat 
- Halvová Drahoslava, Ústecká 233,  561 17 Dlouhá Třebová 

 
Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (2) správního řádu a § 94k  písm. e) 
stavebního zákona): 
 
vlastníci následujících sousedních pozemků nebo staveb na nich: stav. parc. č. 25, 35, 37, 40, 306,  338, 
345, 476, 477, 486, 487, 488, 652, k.ú. Dlouhá Třebová a poz. parc. č.  219/2, 220/2, 220/3, 221/1, 
222/1,  231/4, 236, 238, 240/3, 240/4, 242, 731, 732, 1479,  1703, k.ú. Dlouhá Třebová. 
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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: 
 
Božena Kubešová 
oprávněná úřední osoba 
 
 
 
Příloha: 
 
- Situační výkres 

 
 
 
Upozornění: 
 
Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení po dobu 15-ti dnů způsobem v místě obvyklým  
zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí a Obec Dlouhá Třebová. 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 podle  zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, položky 18,                   
odst. (1), písm. h), je třeba uhradit na účet Městského úřadu Ústí nad Orlicí zřízený u KB, číslo                              
19-420611/0100, Variabilní symbol 9169001136, Konstantní symbol 379 (pro platbu  v hotovosti) nebo 
558 (pro platbu převodem). 
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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 
- Obec Dlouhá Třebová, Ústecká 235,  561 17 Dlouhá Třebová  
- TEPVOS, spol. s r.o.,  Královéhradecká 1566,  562 01 Ústí nad Orlicí  
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 
- GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno  
- Halva Bohuslav, Ústecká 79,  561 17 Dlouhá Třebová 
- Pávková Žaneta, Přívrat 98, 560 02 Přívrat 
- Halvová Drahoslava, Ústecká 233,  561 17 Dlouhá Třebová 

 
 
Na vědomí: 
 
- Povodí Labe, s.p., V. Nejedlého 951, 500 03  Hradec Králové 
 
 
Dotčené orgány: 
 
- Městský úřad  Ústí nad Orlicí, stavební úřad, orgán územního plánování, Sychrova 16, 562 24  Ústí 

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  
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