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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výzva k doplnění podkladů a usnesení o přerušení řízení

I. V Ý Z V A
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí (dále jen „správní úřad“), jako příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a podle ustanovení § 106 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen
„vodní zákon”), jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon”)
a jako místně příslušný úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění (dále jen „správní řád“) přezkoumal žádost Ing. Jiřího Čápa (dále jen „žadatel“), doručenou
dne 30.07.2018 a shledal ji neúplnou.
Ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu správní úřad žadatele vyzývá, aby ve lhůtě do
30.06.2019 doplnil žádost o tyto doklady:
- dodatek HG posudku (Ing. Vlček, 04/2017)
- dodatek Hydrotechnického posouzení délky vzdutí (Jakoubek, 09/2015)
- Souhlas KSK Bono se zatopením kanalizační výusti,
- Souhlas Povodí Labe s.p. k provedení stavebního záměru na stavbě pevného jezu a na
pozemcích st.p.č. 133 a 134 k.ú. Heřmanice podle § 184a stavebního zákona
- Smlouvu se státním podnikem Povodí Labe o nájmu pozemků st.p.č. 133 a 134 k.ú.
Heřmanice a stavby pevného jezu a výhrada, že upevněné zařízení není součástí nemovitosti
- žádost o stavební (resp. společné) povolení změny stavby vodoměrné stanice Brod na
vodním toku Labe, včetně všech povinných příloh,
- závazné stanovisko k zásahu do VKP v důsledku vzdouvání povrchových vod.
Předmětem vodoprávního řízení je povolení ke vzdouvání povrchových vod novou hradící
konstrukcí a povolení změny dokončené stavby „Výměna hradící konstrukce“ na stavební parcele č.
133, 134, 22/2 v k.ú. Heřmanice n. Labem, na vodním toku Labe ř. km 1021,235, č.h.p. 1-01-01081.
Pokud nebudou požadované podklady ve stanovené lhůtě předloženy, bude řízení v dané věci
zastaveno.
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II. U S N E S E N Í
Výrok:
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí (dále jen „správní úřad“), jako příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a podle ustanovení § 106 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen
„vodní zákon”), jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon”)
a jako místně příslušný úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění (dále jen „správní řád“) podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu
účastníkovi podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu
Ing. Jiří Čáp, Třída Karla IV. 789/2, 500 02 Hradec Králové, nar. 12.03.1974
přerušuje
vodoprávní řízení ve věci povolení ke vzdouvání povrchových vod novou hradící konstrukcí a
povolení změny dokončené stavby „Výměna hradící konstrukce“ na stavební parcele č. 133, 134,
22/2 v k.ú. Heřmanice n. Labem, na vodním toku Labe ř. km 1021,235, č.h.p. 1-01-01-081.
Vodoprávní řízení se přerušuje do doby doplnění žádosti o podklady uvedené ve výzvě
k doplnění žádosti ze dne 18.09.2018 čj. PDMUJA 30431/2018.

Odůvodnění
Správní úřad obdržel dne 30.07.2018 žádost Ing. Jiřího Čápa (dále jen „žadatel“) o povolení ke
vzdouvání povrchových vod novou hradící konstrukcí a povolení změny dokončené stavby
„Výměna hradící konstrukce“ na stavební parcele č. 133, 134, 22/2 v k.ú. Heřmanice n. Labem, na
vodním toku Labe ř. km 1021,235, č.h.p. 1-01-01-081.
Správní úřad přezkoumal předloženou žádost, výsledek ústního jednání dne 07.09.2018 a shledal
podanou žádost neúplnou.
Na ústním jednání dne 07.09.2018 byly projednány podmínky stanoviska správce toku a požadavky
města Jaroměř. Na základě připomínek těchto účastníků řízení a v zájmu řádného posouzení žádosti
je třeba její doplnění o dále uvedené doklady:
- dodatek HG posudku (Ing. Vlček, 04/2017)
- dodatek Hydrotechnického posouzení délky vzdutí (Jakoubek, 09/2015)
- Souhlas KSK Bono se zatopením kanalizační výusti,
- Souhlas Povodí Labe s.p. k provedení stavebního záměru na stavbě pevného jezu a na
pozemcích st.p.č. 133 a 134 k.ú. Heřmanice podle § 184a stavebního zákona
- Smlouvu se státním podnikem Povodí Labe o nájmu pozemků st.p.č. 133 a 134 k.ú.
Heřmanice a stavby pevného jezu a výhrada, že upevněné zařízení není součástí nemovitosti
- žádost o stavební (resp. společné) povolení změny stavby vodoměrné stanice Brod na
vodním toku Labe, včetně všech povinných příloh,
- závazné stanovisko k zásahu do VKP v důsledku vzdouvání povrchových vod.
Hydrogeologický posudek i Hydrotechnické posouzení vzdutí bylo zpracováno pro max. hladinu
260,62 m n.m. Žadatel však požaduje povolení ke vzdouvání na hladinu 260,62 m n.m. s tolerancí +
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10 cm, což fakticky znamená max. hladinu 260,72 m n.m. Z těchto důvodů je třeba zpracovat
dodatky těchto dokumentací pro uvažovanou max. hladinu 260,72 m n.m. Takto bude zjištěn stav
věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, jak správnímu úřadu ukládá ust. § 3 správního řádu.
Předložení souhlasu společnosti KSK Bono je nezbytné pro posouzení přípustnosti vzdouvání na
žádanou hladinu. V důsledku vzdutí budou tyto výusti zaplaveny a může být ztížena jejich údržba.
Z ústního jednání vyplynul požadavek státního podniku Povodí Labe na uzavření smlouvy o nájmu
pozemků st.p.č. 133 a 134 k.ú. Heřmanice a stavby pevného jezu a výhrada, že upevněné zařízení
není součástí nemovitosti. Tento požadavek je v souladu s vyhláškou č. 183/2018 Sb., o
náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných
vodoprávnímu úřadu, v platném znění, (dále jen „vyhláška č. 183/2018“). V souladu s ust. § 110
odst. 2 stavebního zákona musí být žádost o stavební povolení doložena souhlasem vlastníka
dotčeného pozemku nebo stavby podle § 184a stavebního zákona. Souhlas musí mít náležitosti dané
§ 184a odst. 2 stavebního zákona.
Podle předložených dokumentací žádané nakládání s vodami ovlivní činnost vodoměrné stanice
Brod n. Labem na vodním toku Labe. Na ústním jednání byly vzneseny požadavky Povodí Labe
s.p. jako vlastníka limnigrafické stanice Brod a města Jaroměř, jehož povodňová komise tento
limnigraf využívá při ochraně před povodněmi, na zachování funkce této stanice a výměnu její
technologie ještě před vydáním povolení ke vzdouvání. Snižování nepříznivých účinků povodní je
jedním ze základních účelů vodního zákona daných § 1 odst. 1 vodního zákona. Z těchto důvodů
správní úřad považuje výměnu technologie stanice za nezbytnou. Změna stavby limnigrafické
stanice musí umožnit měření průtoků ve vodním toku Labe v daném profilu ovlivněném novým
vzdutím od jezu Heřmanice. Vzhledem k tomu, že změnu stavby limnigrafu Brod je možné povolit
ve společném řízení podle § 140 odst. 1 správního řádu, vyzval správní úřad žadatele, aby žádost o
povolení změny dokončené stavby jezu doplnil o žádost o povolení související změny dokončené
stavby vodoměrné stanice Brod n.L. ve smyslu výše uvedených požadavků. Žádost musí být podána
včetně povinných příloh, tj. příloh daných vyhláškou č. 183/2018.
Předložení závazného stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny k zásahu do VKP je předepsáno
vyhláškou č. 183/2018.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem správní úřad vyzval žadatele, aby ve stanovené lhůtě
nedostatky podání odstranil, a současně podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení
přerušil.
V řízení se bude pokračovat, jakmile pominou překážky, pro které bylo řízení přerušeno. Lhůty
týkající se provádění úkonů v řízení neběží. Lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci přestává běžet již
dnem, kdy nastal některý z důvodů přerušení řízení, a neskončí dříve než 15 dnů ode dne, kdy
přerušení řízení skončilo.
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Poučení účastníků
Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu
odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje
podáním u Městského úřadu Jaroměř. Odvolání proti usnesení nemá podle ustanovení § 76 odst. 5
správního řádu odkladný účinek. V odvolání bude uvedeno, v jakém rozsahu se usnesení napadá a
dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu
předcházelo.

Digitálně podepsal Ing.
Hana Hřivnová
Datum: 2018.09.21
10:29:03 +02'00'
Ing. Hana Hřivnová
Zástupce vedoucího odboru životního prostředí
Rozdělovník
I. Účastníci stavebního řízení – doručit do vlastních rukou
Ing. Jiří Čáp, Třída Karla IV. 789/2, 500 02 Hradec Králové, nar. 12.03.1974
JSM Energy s.r.o., Třída Karla IV. 789/2, 500 02 Hradec Králové
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové
ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, P.O. BOX 03, 303 03 Plzeň
Obec Heřmanice, 552 12 Heřmanice
II. Účastníci vodoprávního řízení – doručit do vlastních rukou
Ing. Jiří Čáp, Třída Karla IV. 789/2, 500 02 Hradec Králové
JSM Energy s.r.o., Třída Karla IV. 789/2, 500 02 Hradec Králové
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové
Město Jaroměř, nám ČSA 16, 551 33 Jaroměř
Obec Heřmanice, 552 12 Heřmanice
III. Účastníci vodoprávního řízení - vlastníci příbřežních pozemků a staveb k.ú. Heřmanice n. L.–
doručit veřejnou vyhláškou
KSK Bono, Heřmanice 29, 552 12 Heřmanice
Dobošová Petra, Na Záboří 2511, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, nar. 27.4.1986,
Královéhradecká labská o.p.s., Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, Matějková
Simona, Dolní Vlčkovice 52, 54401 Vlčkovice v Podkrkonoší, nar. 19.2.1975,
Potůček Jiří, č.p. 15, 54443 Kuks, nar. 9.1.1982,
Římskokatolická farnost - děkanství Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, 54401 Dvůr Králové
nad Labem, IČ: 43465196,
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha, IČ: 1312774,
Škraněk Michal, Šantrochova 424/3, 50011 Hradec Králové, nar. 14.2.1978,
Záhora David, Krkonošská 260, 54301 Vrchlabí, nar. 28.9.1974,
IV. Účastníci vodoprávního řízení - vlastníci příbřežních pozemků a staveb k.ú. Brod nad Labem –
doručit veřejnou vyhláškou
Brdička Jiří, Brod 11, 55212 Heřmanice, nar. 29.1.1954,
Brdičková Sylva, Brod 11, 55212 Heřmanice, nar. 23.12.1960,
ČPF a.s., Josefa Knihy 170, Střed, 33701 Rokycany, IČ: 1656767,
Gabriel Kamil, Hradčana 55, 55211 Velichovky, nar. 25.2.1983,
Horčička Bohuslav, Brod 44, 55212 Heřmanice, nar. 22.8.1953,
Horčičková Darena, Brod 44, 55212 Heřmanice, nar. 12.2.1952,
Jelínek Petr, č.p. 32, 55212 Heřmanice, nar. 3.7.1982,
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Jelínková Marie, č.p. 32, 55212 Heřmanice, nar. 3.5.1959,
Jelínková Markéta, č.p. 32, 55212 Heřmanice, nar. 3.3.1989,
Jirků Jaroslav, Brod 15, 55212 Heřmanice, nar. 25.8.1960,
Jirků Petr, č.p. 23, 55212 Heřmanice, nar. 23.11.1965,
Kamínská Zdeňka, č.p. 106, 50364 Měník, nar. 3.7.1951,
Macháček Viktor, Fibichova 1294, 54401 Dvůr Králové nad Labem, nar. 14.1.1974,
Možiš Karel, Horní Vlčkovice 63, 54401 Vlčkovice v Podkrkonoší, nar. 5.4.1947,
Piroutková Marie, Brod 10, 55212 Heřmanice, nar. 21.11.1944,
Rejlová Eva, Brod 6, 55212 Heřmanice, nar. 26.6.1975,
Sehnoutka Petr Mgr., Brod 52, 55212 Heřmanice, nar. 19.8.1970,
Sehnoutková Miroslava, nábřeží 17. listopadu 808, 55101 Jaroměř, nar. 22.5.1955,
Slavík Martin, č.p. 42, 55101 Šestajovice, nar. 6.5.1964,
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha, IČ: 1312774,
Svěcená Lada Ing., Varhulíkové 1582/22, Holešovice, 17000 Praha, nar. 17.7.1982,
Šiková Věra, Brod 16, 55212 Heřmanice, nar. 20.5.1951,
Ulíková Eliška, Písečná 785/4, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové, nar. 11.3.1958,
V. Dotčené orgány
Městský úřad Jaroměř, OŽP, OPK
VI. Na vědomí:
Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, 551 33 Jaroměř

Obecní úřad Heřmanice žádáme, aby zajistil vyvěšení této vyhlášky neprodleně po jejím
obdržení na úřední desce. Vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce po dobu nejméně 15
dní. Na vyhlášce musí být označen orgán, který ji vyvěsil, doba vyvěšení a sejmutí a podpis
oprávněné osoby (starosty). Po tomto označení musí být neprodleně vrácena správnímu úřadu.
Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Jaroměř se písemnost považuje za
doručenou.

Vyvěšeno dne : ..................................

Sejmuto dne : ...............................

