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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o zahájení vodoprávního řízení
Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství jako vodoprávní úřad věcně
příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální
stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), Vám v souladu
s ustanovením § 46 správního řádu oznamuje zahájení řízení z moci úřední o odstranění
stavby podle ustanovení § 129 stavebního zákona ve věci „Kanalizace Helvíkovice“.
Stavba vodního díla se nově nachází na



pozemcích stavební parc. č. 22, 56, 81 a 85/1, vedené v katastru nemovitostí, kat. území
Helvíkovice,
pozemcích parc. č. 19/17, 19/18, 19/20, 19/34, 19/41, 24/1, 40, 51, 53, 60/8, 60/15, 69/6, 74
(pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č. 88 a 89/2), 77 (pozemek ve zjednodušené evidenci
parc. č. 84), 79, 106/2, 125, 163/1, 164, 165, 172/1, 175, 199/2, 200/2, 200/9, 200/13, 205/5,
207/1, 227/1, 790/2, 837, 840/2, 991/8, 991/17, 1046, 1153/6, 1153/8, 1467/2, 1467/7, 1475/2
(pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č. 49 a 56/1), 1489/1, 1541/1 (pozemek ve
zjednodušené evidenci parc. č. 1541), 1543/7, 1544/11 (pozemek ve zjednodušené evidenci
parc. č. 1544/28 a 1544/29), 4185 a 4412, vedené v katastru nemovitostí, kat. území
Helvíkovice,

obec Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický (čísla hydrologických pořadí 1-0201-026, 1-02-01-027, 1-02-01-028 a 1-02-01-030, číslo hydrogeologického rajónu 4262 Kyšperská synklinála v povodí Orlice, název vodního útvaru povrchových vod - Divoká Orlice
po soutok s tokem Zdobnice, identifikační číslo vodního útvaru povrchových vod - 10265000).
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Stavba vodního díla byla provedena v r o z p o r u s e stavebním povolením, které bylo
vydáno
rozhodnutím Městského úřadu Žamberk pod č.j. 9664/2010/ZPZE-9/231.8/MAIJ-100 dne
19. srpna 2010 (právní moci nabylo dne 24. září 2010) a to obci Helvíkovice (se sídlem
Helvíkovice 3, 564 01 ŽAMBERK - IČ 00580929).

Předmětné správní řízení je zahajováno na základě zjištění vodoprávního úřadu, který v rámci
projednávání žádosti o vydání dodatečného povolení týkající se výše uvedené stavby, zjistil
z předložené projektové dokumentace (zpracována v měsíci červenci 2013 pod číslem zakázky
M12/047; autorizoval Ing. Lubor Dítě, adresa Třída Edvarda Beneše 1534/62, Hradec
Králové – Nový Hradec Králové, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ 12 - autorizovaný inženýr pro
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství - autorizace 0602230), že stavba nebyla
provedena v souladu s výše citovaným stavebním povolením, neboť byla zrealizována i na
výše specifikovaných pozemcích.
Z důvodu, že vlastník stavby (tj. obec Helvíkovice) žádost o dodatečné povolení výše uvedené
stavby u zdejšího vodoprávního úřadu již podal (dne 19. července 2013), neuvádí vodoprávní
úřad v tomto oznámení o zahájení řízení - poučení o možnosti podání žádosti o dodatečné
povolení stavby do 30 dnů od zahájení řízení o odstranění stavby (v souladu s ustanovením
§ 129 odst. 2 stavebního zákona), neboť se již tak stalo.
V souladu s ustanovením § 36 správního řádu, mají účastníci řízení možnost se před vydáním
rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům. Do těchto podkladů lze nahlédnout u
Městského úřadu Žamberk, odboru životního prostředí a zemědělství - oddělení vodního
hospodářství (kancelář č. dv. 42 - budova v ul. Nádražní 833) v úřední dny (Po, St 800 - 1100 a
1200 - 1700 hodin; Čt 800 - 1100 hodin), v ostatních dnech po předchozí dohodě.
Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu jako speciálnímu stavebnímu úřadu známy poměry na
staveništi a žádost spolu s projektovou dokumentací předmětné stavby poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení věci, upouští se od místního šetření a ústního jednání (viz ustanovení
§ 112 odst. 2 stavebního zákona).
Vzhledem k tomu, že se jedná o vodoprávní řízení s velkým počtem účastníků řízení,
oznamuje se jeho zahájení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením
§ 144 správního řádu, která bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Žamberk (pozn.: pro platnost doručení, je rozhodující úřední deska správního orgánu, který
doručuje - viz ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu) a na úřední desce Obecního úřadu
Helvíkovice.
Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky tak mohou uplatnit
dotčené orgány závazná stanoviska a účastnící řízení své námitky, popřípadě důkazy k výše
uvedenému řízení o odstranění stavby vodního díla (tj. ,,Kanalizace Helvíkovice“). K později
uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
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Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu
písemnou plnou moc.

Ing. Jaroslava Červená
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Upozornění!
Vyvěšení této VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY okamžitě po jejím obdržení po dobu 15 dnů (v souladu
s ustanovením § 25 správního řádu) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Žamberk, Obecní
úřad Helvíkovice. Veřejnou vyhlášku je nutné zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Uvedený obecní a městský úřad zároveň žádáme, aby po uplynutí lhůty pro vyvěšení, resp. zveřejnění byla
veřejná vyhláška neprodleně vrácena vodoprávnímu úřadu a to s potvrzením o dni vyvěšení a sejmutí.
Vyvěšeno dne ……………………….

Sejmuto dne ………………………

……………………………………
Razítko a podpis oprávněné osoby

Doručí se:
Účastníci vodoprávního řízení - podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně
do vlastních rukou nebo zmocněnci na doručenku):
- Obec Helvíkovice, Helvíkovice 3, 564 01 ŽAMBERK
Účastníci vodoprávního řízení - podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou
vyhláškou vyvěšenou na úřední desce příslušných obecních úřadů)
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Dotčené orgány (doporučeně):
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5,
562 03 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí,
ul. Smetanova 1390, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
- Městský
úřad
Žamberk,
obecný
stavební
úřad,
Masarykovo nám. 166,
564 01 ŽAMBERK
- Městský úřad
Žamberk,
orgán
ochrany
přírody,
Masarykovo nám. 166,
564 01 ŽAMBERK
- Městský úřad Žamberk, orgán ochrany zemědělského půdního fondu,
Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK
- Městský úřad Žamberk, orgán státní památkové péče, Masarykovo nám. 166,
564 01 ŽAMBERK
- Městský úřad Žamberk, orgán státní správy lesů, Masarykovo nám. 166,
564 01 ŽAMBERK
- Městský úřad Žamberk, orgán v oblasti odpadového hospodářství, Masarykovo nám. 166,
564 01 ŽAMBERK
- Městský úřad Žamberk, úřad územního plánování, Masarykovo nám. 166,
564 01 ŽAMBERK
- Obecní úřad Helvíkovice, silniční správní úřad, Helvíkovice 3, 564 01 ŽAMBERK
Obecní úřady příslušných obcí - § 25 odst. 3 správního řádu (pro vyvěšení na úřední desku
a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup):
- Městský úřad Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK
- Obecní úřad Helvíkovice, Helvíkovice 3, 564 01 ŽAMBERK
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