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       MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KN ĚŽNOU 

Odbor výstavby a životního prostředí 
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz 

 
naše č.j. : OVŽP-14117/13-2819/2013-Ku                
oddělení: životní prostředí 
spisová zn.: 231.2  skartační zn.: A/5 
počet listů dokumentu: 3  
počet příloh/listů:   1 (přehledná situace C 1 – k vyvěšení)   
vyřizuje: ing. Kunertová  / linka: 356             
e-mail: dita.kunertova@rychnov-city.cz  
 
V Rychnově nad Kněžnou    dne   13. května 2013     
 
 
Povolení  stavby  vodního díla – řešení odtokových poměrů v rámci stavby 
polních cest v k.ú. Synkov, Slemeno u Rychnova nad Kněžnou.  
     
 

  O Z N Á M E N Í    
                                                  o  z a h á j e n í    ř í z e n í 
 
                            v e ř e j n á      v y h l á š k a 
 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka 
Rychnov nad Kněžnou,  Jiráskova 1320,  516 01 Rychnov nad Kněžnou požádal dne 3.5.2013  
Městský úřad  Rychnov n. Kn., odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně 
příslušný vodoprávní úřad, o vydání povolení  ke stavbě vodního díla – řešení odtokových 
poměrů v rámci stavby polních cest v k.ú. Synkov, Slemeno u Rychnova nad Kněžnou.  
Jedná se o stavbu objektu SO4 – vodní příkopy MP10 a MP9, které na sebe navazují, zajišťují 
ochranu nemovitostí před přítokem povrchových vod z výše položených pozemků a jejich 
odvádění do vodního toku Kněžná. Vodní příkop MP10 navazuje částečně na stavbu polní 
cesty C1/1.  Z této cesty  bude voda svedena do otevřeného vodního příkopu MP 10 (SO4) na 
parcele č.parc. 3208 v délce 223 m. Příkop bude lichoběžníkového profilu šířky ve dně 0,3 m, 
hloubky 0,5 - 0,9 m. Zachycené vody budou přes horskou vpust hl. 2,3 m převedeny do 
zatrubněného úseku MP 10 km 0,47155-0,7753  délky 303,75 m. Ten bude proveden 
z korugovaného potrubí PVC DN 500 a povede pod polní cestou, přes zahrady k silnici, kde 
bude proveden protlak a dále v místních pozemcích až  bude navazovat na zatrubněný vodní 
příkop MP 9. Na zatrubněné části vodních příkopů bude provedeno 8 ks kanalizačních 
betonových šachet DN 100. Zatrubněný vodní příkop MP 9 bude ukončen na parcele ppč. 
3337 v délce 10 m  opevněným vývařištěm.  Dále bude pokračovat otevřený vodní příkop MP 
9 v délce 461 m až do řeky Kněžná. Příkop bude lichoběžníkového profilu se sklony svahů 
1:1,25, šířka ve dně 0,5 m, hloubka 1,1 – 1,6 m. Soutok bude zpevněn dlažbou do betonu 
s uzavíracími pasy. Objekt SO4 bude umístěn na pozemcích č.parc. 3208, 3182, 3206, 142, 
802/1, 3221, 3213, 3225, 3356, 3337, 3057  v k.ú. Synkov.  
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Stavba objektu SO5 – vodní příkop MP8 zajistí odvedení vod od trubního propustku  
samostatným příkopem do koryta bývalého náhonu, kterým vody odtečou až do vodního toku 
Kněžná.  Lichoběžníkové  otevřené  koryto   šířky  ve  dně  0,5 m,  hloubky 0,4 -0,8 m,  délky  
67,6 m bude zpevněno v místě výtoku pod propustkem a v místě vtoku do náhonu. Stavba 
vodního příkopu MP8 bude umístěna na pozemcích č.parc. 3212, 3211, 605/8 v k.ú. Slemeno 
u Rychnova nad Kněžnou. 
 
K žádosti byla doložena příslušná část projektové dokumentace „Polní cesty v k.ú. Synkov, 
Slemeno a řešení odtokových poměrův k.ú. Synkov“ zpracovaná Ladislavou Dostálovou, 
projektová činnost ve výstavbě, Štefánikova 471/IV, Vysoké Mýto (aut. technik pro stavby 
vod. hosp.  a krajinného inženýrství, spec. stavby melior. a sanační), pod č. zak. 052/PD/2012, 
z června 2012, stanoviska dotčených orgánů, vyjádření správců ing. sítí, stanovisko správce 
vodního toku - Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové  vydané pod 
zn.  PVZ/13/7035/Ši/0 ze dne 10.4.2013 a ostatní doklady, které jsou uloženy k nahlédnutí  u 
odboru  VŽP MěÚ Rychnov n. Kněžnou vždy v úřední den (pondělí a středa  8:00  - 17:00).  
 
Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu jsou známy poměry staveniště, žádost poskytuje 
dostatečný  podklad pro posouzení podané žádosti a stanovení podmínek k jejímu provádění, 
upouští vodoprávní úřad podle ustanovení § 112, odst.  (2)  stavebního zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu od ústního jednání a místního šetření.  
 
Městský úřad  Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oznamuje 
účastníkům řízení  a dotčeným orgánům, že dnem podání žádosti je ve věci zahájeno řízení  
podle § 44 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) a podle §  115 zák. č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů a  podle § 112 zák. č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu.  
 
Připomínky a námitky ke shora uvedené žádosti mohou účastníci řízení a dotčené   orgány  
podat    u    MěÚ    Rychnov   nad   Kněžnou,   odboru   výstavby a životního    prostředí,    
nejpozději   do  10. června 2013.  Na  později  podané připomínky nebude brán zřetel  (§115, 
odst. 8),  zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ) a § 112 odst. 2) zák. č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.  

 
Protože se jedná  o stavbu velkého rozsahu s velkým počtem účastníků řízení, je doručeno 
oznámení o zahájení řízení účastníkům řízení (kromě stavebníka)  veřejnou vyhláškou 
vyvěšenou na úřední desce vodoprávního úřadu a OÚ Synkov-Slemeno po dobu 15 dnů (§ 
113 odst.3 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a § 25 zák. č. 
500/2004 Sb., správní řád). V rámci přípravy podkladů pro vedené správní řízení ve věci 
povolení stavby  vodního díla byl pořízen seznam účastníků řízení (vlastníků stavbou 
dotčených pozemků a vlastníků sousedních pozemků, kteří mohou být uvedenou stavbou 
dotčeni), který je nedílnou součástí spisové složky vedeného správního řízení. 

 
               

                                                                                                 Ing. Dita Kunertová 
            referent odboru výstavby a životního prostředí 
                                                                                   Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou                         
                                                                                       
                                                                                             „otisk úředního razítka“ 
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Rozdělovník:  
 
Účastníci řízení ve věci povolení stavby vodního díla :  
 
Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1  písm a) správního řádu č. 500/2004 Sb., :   
1. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka 

Rychnov nad Kněžnou,  Jiráskova 1320,  516 01 Rychnov nad Kněžnou 
 
Ostatním účastníkům řízení dle ustanovení § 27 odst. 2,3  správního řádu č. 500/2004 Sb.  
doručeno formou veřejné vyhlášky 
 
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2,3  správního řádu č. 500/2004 Sb. : 
 
vlastníci (správci) pozemků přímo dotčených stavbou, kteří jsou  dle § 112, odst. 1), zák. č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, identifikováni dle těchto č.parc. : 
- 3208, 3182, 3206, 142, 802/1, 3221, 3213, 3225, 3356, 3337, 3057 v k.ú. Synkov,  
- 3212, 3211, 605/8 v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou. 
 
vlastníci (správci) sousedních pozemků, nebo staveb, kteří mohou být dotčeni navrhovanou 
stavbou a kteří jsou dle § 112, odst. 1), zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, identifikováni dle těchto č.parc. :       
-  3211, 3191, 3192, 3219, 3224, 3220, 3388, 3389, 3190, 134, 725/7, 725/11, 725/12, 725/13,  
   3190, 3347, 3345, 3344, 3198, 3340, 3167, 3197, 3193, 3188, 3395, 3396, 3397, 3343,  
   3320, 3314, 3317, 3319, 3316, 3272, 3398  v k.ú. Synkov,  
-  3203,  3204, 3220, 3202, 3653, 3652 v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou. 
 
 
Dotčené orgány:  
 
1. Městský úřad  Rychnov nad Kněžnou, odbor VŽP, oddělení stavební úřad  
2. Městský úřad Rychnov n. Kn., odbor VŽP – oddělení silniční úřad a úřad územního 

plánování 
3. Městský úřad  Rychnov nad Kněžnou, odbor VŽP, oddělení ŽP – orgán ochrany přírody a 

krajiny  
4. Městský úřad  Rychnov nad Kněžnou, Odbor ŠKMT  
5. Obecní úřad Synkov – Slemeno (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na úřední desce  
      obecního úřadu na dobu 15 dní a zpětné zaslání s uvedením data vyvěšení a sejmutí) 
 
Na vědomí: 
MěÚ Rychnov nad Kněžnou ( se žádostí o zveřejnění  vyhlášky na dobu 15 dnů) 
 
 
Vyvěšeno: 
 
Sejmuto: 
 
Razítko, podpis: 
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