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Účastník řízení – stavebník 

1. Obec Šestajovice, Šestajovice 70, 551 01 Jaroměř 
 
I. Účastníci řízení - vlastníci nemovitostí odvádějící splaškové vody do jednotné kanalizace 
(doručit do vlastních rukou) 

2. Kryštof Václav, č.p. 17, 55101 Šestajovice, nar. 16.8.1946,  

3. Nývltová Helena, Na Zavadilce 788, Pražské Předměstí, 55101 Jaroměř, nar. 26.4.1937,  

4. Kubíček Miloš, Na Kopečku 2, Moravská Cikánka, 59202 Svratka, nar. 13.1.1976,  

5. Jevčáková Naďa, č.p. 54, 55101 Šestajovice, nar. 31.12.1961,  

6. Švejdar Miroslav, č.p. 54, 55101 Šestajovice, nar. 30.3.1962,  

7. Kadeřávková Eva, č.p. 55, 55101 Šestajovice, nar. 13.12.1943,  

8. Mertlík Lukáš, Miskolezy 53, 55204 Chvalkovice, nar. 22.9.1988,  

9. Mareš Vratislav Ing., Náměstí 25, 54922 Nový Hrádek, nar. 21.9.1964,  

10. Pechová Zdeňka, Hradecká 408/109, Třebeš, 50011 Hradec Králové, nar. 21.7.1948,  

11. Nováková Miroslava, Mandysova 1306/6,  50012 Hradec Králové, nar. 28.3.1954,  

12. Hladík Ivo RNDr., Přecechtělova 2429/35, Stodůlky, 15500 Praha, nar. 24.3.1966,  

13. Hladíková Hana RNDr., Přecechtělova 2429/35, Stodůlky, 15500 Praha, nar. 5.4.1966,  

14. Dytrychová Veronika, č.p. 27, 55101 Šestajovice, nar. 17.11.1987,  

15. Paďour Zbyněk, Husovo náměstí 1239, 54901 Nové Město nad Metují, nar. 2.7.1973,  

16. Mykyta Kateryna, č.p. 43, 55225 Rychnovek, nar. 2.8.1987,  

17. Mykyta Viktor, č.p. 43, 55225 Rychnovek, nar. 9.5.1981,  

18. Netík Petr Ing., Dobrušská 573, 51773 Opočno, nar. 30.1.1967,  

19. Kňourek Karel, č.p. 37, 55101 Šestajovice, nar. 12.4.1957,  

20. Hladíková Emilie, č.p. 2, 55101 Šestajovice, nar. 8.10.1928,  

21. Dědková Emilie, Třešňová 783, 54901 Nové Město nad Metují, nar. 13.10.1951,  

22. Hladík Vladislav, Lipí 124, 54701 Náchod, nar. 6.10.1953,  

23. Hedvičák Zdeněk Ing., Labská 745, 54371 Hostinné, nar. 17.1.1949,  

24. Peterková Blanka Mgr., č.p. 367, 51242 Poniklá, nar. 27.11.1951, 

 
II. Účastníci řízení – osoby, které nejsou známy (doručit veřejnou vyhláškou): 
vlastníci nemovitostí odvádějící splaškové vody do jednotné kanalizace obce Šestajovice 
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Oznámení o zahájení vodoprávního - stavebního řízení 

Pozvánka k ústnímu jednání 
 

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 § 47 a § 49 správního 

řádu, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a ustanovení § 112 stavebního zákona 

oznamuje zahájení vodoprávního - stavebního řízení o povolení změny v užívání stavby 

„Jednotná kanalizace Šestajovice“ všem známým účastníkům řízení a současně nařizuje 

konání ústního jednání 

ve středu 25. července v 15:00 hod. 

v budově Obecního úřadu Šestajovice. 

 
Řízení bylo zahájeno na základě podání žádosti obce Šestajovice doručené dne 28.03.2018 
správnímu úřadu. Stávající jednotná kanalizace obce Šestajovice slouží k odvádění dešťových 
a splaškových vod do vodního toku Stará řeka. Změna je odůvodněna vybudováním nové 
splaškové kanalizace v obci napojené na ČOV Jaroměř.  
 
Změna v užívání kanalizace spočívá ve změně stávající jednotné kanalizace ve vlastnictví 
obce Šestajovice nově na kanalizaci dešťovou, kterou budou odváděny pouze vody dešťové. 
Do dešťové kanalizace nesmí být vypouštěny splaškové odpadní vody, a to ani po jejich 
předčištění v septicích nebo v domovních čistírnách.  
 
Změna v užívání je navržena u těchto stok: 

Stávající jednotná kanalizace Šestajovice 
stoka A 524 m 
stoka A1 53 m 
stoka A2 258 m 
stoka A2-1 136 m 

stoka A2-1-1 250 m 
stoka A2-1-2 250 m 
stoka A2-2 137 m  
stoka A3 54 m 

 
Celková délka kanalizační sítě je 1662 m, kanalizaci tvoří betonové potrubí v profilech DN 
200 – DN 800. 

 

Účastníci řízení mohou své námitky, popř. důkazy uplatnit nejpozději při ústním 

jednání, dotčené orgány mohou ve stejné lhůtě uplatnit závazná stanoviska. K později 

uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci 

řízení a jejich zástupci mají v souladu s ustanovením § 38 správního řádu právo nahlížet u 

správního úřadu do spisu; vždy v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8:00 do 12:00 hod. a od 

13:00 do 17:00 hod., v ostatní pracovní dny nejlépe po předchozí domluvě. V souladu s 

ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu se účastníci řízení mohou před vydáním rozhodnutí 

ve věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí nejpozději dne 30.07.2018 (předpokládaný termín 

vydání rozhodnutí) v kanceláři správního úřadu v době od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 

17:00 hod. 

 
Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a 
užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho 
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vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo 
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení 
podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v 
rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, 
které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, 
které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží. 
  
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při 
pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební 
uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží. 

 

 

 
 
 

        
              Ing. Hana Hřivnová 
      Zástupce vedoucího odboru životního prostředí 
 
Příloha 
Situace 
 
Na vědomí 

Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby 

 

 

 

Obecní úřad Šestajovice 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 : ...............................  
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