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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení řízení
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství,
věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 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 speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "stavební zákon"), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád") obdržel
podáním ze dne 4.3.2022 od žadatele, kterým je:
Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb, IČO 01312774, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3, účastník řízení v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu,
žádost ve věci:
Žádost o zrušení části stavby vodního díla - hlavní závlahové zařízení v k.ú. Černožice
nad Labem a k.ú. Vlkov u Jaroměře,
na parc. č. 314/3, 314/2, 314/21, 314/25, 314/23, 314/20, 314/24, 314/4, 314/22, 314/17,
314/18, 314/19, 318/5, 318/30, 318/31, 318/6, 321/51, 321/50, 321/48, 321/57, 321/52,
321/55, 321/56, 321/61, 321/54, 321/59, 321/60, 321/53, 321/58, 355/95, 355/16, 355/15,
355/19, 355/112, 355/90, 355/94, 355/91, 355/86, 355/59, 355/39, 355/37, 355/110, 355/92,
355/93, 355/96, 355/10, 355/14, 355/12, 355/13, 355/38, 355/109, 355/111, 355/101, 355/46,
355/97 v katastrálním území Černožice nad Labem, parc. č. 549/2 v katastrálním území Vlkov
u Jaroměře.
Popis:
• Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ) je od 1.1.2013 příslušný hospodařit v souladu s
§56 odst.6 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon) a § 4 odst.2 zákona č.
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se stavbami využívanými k vodohospodářským
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melioracím pozemků ve vlastnictví státu, zejména s vodními díly - hlavní odvodňovací
zařízení a dále také hlavní závlahové zařízení (dále jen "HZZ").
Tyto stavby vodních děl protokolárně převzal Pozemkový fond České republiky (právní
předchůdce SPÚ) k 1.7.2012 od tehdejší Zemědělské vodohospodářské správy (dále
jen "ZVHS". Součástí předání však v mnohých případech nebyly žádné související
dokumentace či podklady.
Mezi těmito převzatými stavbami je i hlavní závlahové zařízení
"(2) ZÁVLAHA
ČERNOŽICE, (2) NÁHONY", ID 1010000008-11201000, otevřené přeronové
závlahové kanály o celkové evidenční délce 7,630 km s rokem pořízení 1961. HZZ se
nachází na ostatní vodní linii označené v CEVT IDVT 10168630, 10168632, 10168633,
10168634, 10168635, 10168636, 10168637, 10168638, 10168639, 10168640,
10168641, 10168642, 10168643, 10168645, 10168646, 10168647, 10168648,
10168649, 10168650 v k.ú. Černožice nad Labem a k.ú. Vlkov u Jaroměře.
Část této ucelené stavby HZZ se v terénu již fyzicky nenachází nebo vzhledem k
současnému špatnému stavu již neplní svou funkci. Jednotlivé kanály jsou zarostlé
dřevinami, zaneseny sedimentem nebo zaorány a v terénu již těžko rozeznatelné od
okolního terénu. SPÚ nemá zájem vodní dílo v tomto úseku obnovovat do původního
stavu, neboť se jedná o pouhé torzo původního závlahového systému. navíc způsob
závlahy, pro který byly tyto přeronové závlahové kanály budovány, se v dněšní době už
nevyužívá.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo v souladu s ust. §15 odst. 1 vodního
zákona Státním pozemkovým úřadem požádáno o zrušení výše uvedené části stavby
vodního díla HZZ v celkové délce 2 842 m v k.ú. Černožice a k.ú. Vlkov u Jaroměře.
Jedná se o tyto rušené úseky - délky linií v metrech:
A - 229,72, B - 205,21, E - 211,26, G - 164, K - 134,9, L - 203,59, M - 195,42, (m)
B - 242,67, C - 140,51, D - 266,59, F - 160,75, H - 133,7, I - 153,34, J - 206,83, N 102,87, O - 90,27 (m)
Spolu s žádostí a popisem bylo doloženo:
Seznam dotčených pozemků pod rušenými kanály HZZ Černožice nad Labem, Vlkov u
Jaroměře
Mapový podklad s označením rušených úseků HZZ-délky linií v metrech
Situace rušených kanálu HZZ
Zápis z jednání na SPÚ HK ze dne 17.2.2022

Uvedeným dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád"), zahájeno vodoprávní řízení. V souladu
s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu a ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona
vodoprávní úřad
oznamuje
zahájení vodoprávního řízení ve věci Žádost o zrušení části stavby vodního díla - hlavní
závlahové zařízení, v k.ú. Černožice nad Labem a k.ú. Vlkov u Jaroměře dotčeným orgánům
a všem známým účastníkům řízení:
I.

ve věci povolení stavby vodního díla

stavebník a žadatel - § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona v souladu s § 27 odst. 1 písm.
a) správního řádu
Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha 3
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vlastník pozemku, na němž má být stavba prováděna, není-li stavebníkem - § 109 odst. 1
písm. c) stavebního zákona (zrušení stavby vodního díla)
parc. č. 314/3, 314/2, 314/21, 314/25, 314/23, 314/20, 314/24, 314/4, 314/22, 314/17, 314/18,
314/19, 318/5, 318/30, 318/31, 318/6, 321/51, 321/50, 321/48, 321/57, 321/52, 321/55,
321/56, 321/61, 321/54, 321/59, 321/60, 321/53, 321/58, 355/95, 355/16, 355/15, 355/19,
355/112, 355/90, 355/94, 355/91, 355/86, 355/59, 355/39, 355/37, 355/110, 355/92, 355/93,
355/96, 355/10, 355/14, 355/12, 355/13, 355/38, 355/109, 355/111, 355/101, 355/46, 355/97 v
katastrálním území Černožice nad Labem, parc. č. 549/2 v katastrálním území Vlkov u
Jaroměře.
osoby, jejichž práva, nebo povinnosti mohou být dotčeny - § 27 odst. 2) správního řádu
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 3
Obec Černožice, Gen. Svobody 268, 503 04 Černožice nad Labem
OBEC VLKOV, Vlkov 120, 551 01 Jaroměř 1
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastníci jsou v souladu s ustanovením § 36 správního řádu oprávněni navrhovat důkazy a
činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, mají právo vyjádřit v řízení své
stanovisko a mají možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům i ke způsobu
jejich zajištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Vodoprávní úřad podle § 112 odst. 2) stavebního zákona upouští od ohledání na místě a
ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své
námitky, popřípadě důkazy do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto.
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů,
pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést
stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo
územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
V souladu s ustanovením § 38 správního řádu lze do projektu-předložených podkladů a
dokladů nahlédnout na Magistrátu města Hradec Králové, odbor životního prostředí, v úřední
dny, tj. pondělí a středa v 8:00 – 17:00, v ostatní dny po dohodě.
Pro další korespondenci používejte prosím naši značku.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb, IDDS: z49per3
2. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
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3. Obec Černožice, IDDS: jnua7ei
4. OBEC VLKOV, IDDS: i36a6i7
S žádostí o vyvěšení:
5. Magistrát města Hradec Králové, odbor správní, Československé armády č.p. 408/51,
500 03 Hradec Králové 3
6. Obecní úřad Černožice, Gen. Svobody 268, 503 04 Černožice nad Labem
7. Obecní úřad VLKOV, Vlkov 120, 551 01 Jaroměř 1

otisk úředního razítka

Ladislav Tluka
oprávněná úřední osoba
referent vodoprávního úřadu
Vypraveno dne:
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Příloha č. 1
Žádost o vyvěšení:
Veřejná vyhláška Magistrátu města Hradce Králové
č.j.: SZ MMHK/042209/2022ŽP1/Tlu MMHK/087768/2022 ze dne 11.5.2022 ve věci:
„Žádost o zrušení části stavby vodního díla - hlavní závlahové zařízení v k.ú.
Černožice nad Labem a k.ú. Vlkov u Jaroměře“, na parc. č. 314/3, 314/2, 314/21,
314/25, 314/23, 314/20, 314/24, 314/4, 314/22, 314/17, 314/18, 314/19, 318/5, 318/30,
318/31, 318/6, 321/51, 321/50, 321/48, 321/57, 321/52, 321/55, 321/56, 321/61, 321/54,
321/59, 321/60, 321/53, 321/58, 355/95, 355/16, 355/15, 355/19, 355/112, 355/90, 355/94,
355/91, 355/86, 355/59, 355/39, 355/37, 355/110, 355/92, 355/93, 355/96, 355/10, 355/14,
355/12, 355/13, 355/38, 355/109, 355/111, 355/101, 355/46, 355/97 v katastrálním území
Černožice nad Labem, parc. č. 549/2 v katastrálním území Vlkov u Jaroměře.
Žádáme o vyvěšení této přílohy a veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dnů a též o zveřejnění
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Po sejmutí žádáme o vrácení této přílohy č. 1, doplněné potvrzením o vyvěšení a sejmutí,
na Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí.

Veřejná vyhláška zveřejněna dne:

………………………………………

Veřejná vyhláška sejmuta

………………………………………

dne:

Současně se tímto potvrzuje, že po výše uvedenou dobu byla veřejná vyhláška zveřejněna též
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Podpis a razítko:
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