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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
ROZHODNUTÍ 

 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní 
úřad podle ustanovení § 106 odst. 1 a § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako 
příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako 
místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, po provedeném řízení dle § 115 vodního zákona posoudil ve společném 
územním a stavebním řízení podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného 
stavebního povolení ke stavbě vodního díla, kterou dne 27.10.2021 podal žadatel (účastník 
řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu): 

 
Obec Lanžov 
Lanžov čp. 2 

544 01 Dvůr Králové nad Labem 
 (IČO 00580198) 

 
schvaluje stavební záměr 

 
podle ustanovení § 94p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 13a č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů k provedení stavby vodního díla „Rozšíření vodovodu Lhotka a Záborov 
na pozemcích p. p. č. 812/2, 532, 517/1, 513, 1239, 1238, 1204, 1203, 1181, 1201, 476/1, 
791/4, 1176, 1154, 1393, 634/3, 1400, 636/2, 801, 636/1, 640/3, 640/1, 799, 1493, 1418, 
1452, 1450, 744/1 a st. p. č. 98, 75 v k. ú. Lanžov a na p. p. č. 186/1, 282/12, 186/2, 282/11, 
275/1, 183/1, 283/13, 182, 422 v k. ú. Sedlec u Lanžova“ v kraji: Královéhradeckém, obci: 
Lanžov, katastrálním území: Lanžov, Sedlec u Lanžova, (číslo hydrologického pořadí (dále jen 
č. h. p.): 1-01-04-0160-0-00, povodí vodního toku - potok Trotina ve správě Povodí Labe, s. p. 
Hradec Králové, hydrogeologický rajon (dále jen HGR): 424 Královédvorská synklinála, 
orientační souřadnice stavby v systému S-JTSK: (X=1023541, Y=643824). 
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Druh a účel umísťované stavby: 
Stavební objekty: 
Vodovod „1“ (U Hořeního Mlýna) - KM 0,16545 - PVC-O, De90 o celkové délce 165,45 m 
s napojením na stávající vodovod, vodoměrná šachta, vnitřní rozměry 1500x3100x1800, 
protlak pod potokem, ocel. chránička DN 150 o délce 14 m, nadzemní hydrant DN 80 jeden 
Vodovod „2“ (v lokalitě Záborov) - KM 0,60600 - PVC-O, De110 o celkové délce 600 m 
s napojením na vodovod D110, nadzemní hydrant DN80 jsou navrženy 2, dojde ke křížení 
s melioračními příkopy, vodoměrná šachta, vnitřní rozměry 1500x3300x1800 
Vodovod „3“ (v lokalitě Lhotka) - KM 0,86078 - PVC-O, De90 o celkové délce 860,78 m 
s napojením na vodovod D90, navrženo je celkem 5 nadzemních hydrantů, dojde ke křížení 
s vodotečí IDVT 10168704, pod silnicí budou provedeny dva protlaky PE chráničce D160o 
celkové délce 15 m a dva protlaky PE chráničce D160 o celkové délce 12 m, vodoměrná 
šachta, vnitřní rozměry 1500x3100x1800 
Vodovod „4“ (v lokalitě Lhotka) - KM 0,38906 - PVC-O, De90 o celkové délce 389,06 m 
s napojením na stávající vodovod D90, nadzemní hydrant je navržen jeden, vodoměrná 
šachta, vnitřní rozměry 1500x3100x1800 
Vodovod „3-1“ (v lokalitě Lhotka) – KM 0,08268 - PVC-O, De90 o celkové délce 82,68 m, 1 x 
nadzemní hydrant 
 
Křížení vodoteče 
Vodoteče budou kříženy navrženým vodovodem v lokalitě Hoření Mlýn. Vodovod kříží vodní 
tok Trotina IDVT 10100240, HMZ 10168722, IDVT 10168726. V lokalitě Záborov HMZ 
10168723 a v lokalitě Lhotka IDVT 10168704 a HMZ 10168739. Podchody vodotečí budou 
provedeny protlakem. Navržené vodovodní potrubí bude v místě křížení vloženo do 
chráničky ocel DN150. Detail podchodu vodoteče viz podélný profil řadu „1“, kde jsou 
znázorněny startovací a vytěžovací jámy. Vodovodní potrubí bude v chráničkách vystředěno 
a uloženo na raci objímkách, na obou koncích chráničky budou gumové manžety. Vrch 
potrubí v místě křížení bude min. 1,0 m pode dnem vodoteče nebo HMZ. 
Křížení melioračních staveb 
Do těchto staveb nesmí být vypouštěny žádné dešťové ani odpadní vody. Při dotčení 
souběhem s podzemním zařízením musí být zařízení umístěno min. 6 m od vrchní hrany 
příkopu nebo 4 m od osy potrubí na obě strany. Při křížení se investor musí řídit příslušnými 
normami ISO ČSN a vést zařízení min. 0,8 m pod pevným dnem příkopu bez nánosu nebo 
min. 1 m pod trubním mel. zařízením. Místo křížení bude označeno barevnými označníky 
nebo bude podzemní zařízení uloženo do chráničky, která bude zasahovat min. 0,5 m za 
vrchní hranu HOZ. 
Křížení silnice III/28455 
Podchod komunikací ve správě SÚS a v majetku Kraje, konkrétně silnice III/28455 bude 
proveden protlaky. Potrubí bude uloženo v PE chráničce D160. Vodovodní potrubí bude 
v chráničkách vystředěno a uloženo na raci objímkách, na obou koncích chráničky budou 
gumové manžety. Podélné vedení (překop) - celkem 40,0 m). Příčné vedení (protlak) - 4 x 
protlak o délce cca 10 m, celková délka 40,0 m. 
Vodoměrná šachta 
V místě napojení na stávající vodovod budou dle požadavku předpokládaného provozovatele 
osazeny prefabrikované betonové šachty vnitřních rozměrů 1500/3300 pro potrubí D110 a 
1500/3100 pro potrubí D90, výšky 1800 mm, tl. stěny 140 mm včetně vstupního komínku a 
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poklopu A15 pochozího v případě umístění mimo vozovku a poklopem D400 600/600 
v případě umístění ve zpevněném terénu. Vodoměrné šachty budou vybaveny výsuvným 
žebříkem nad strop šachty (BOZP), žebřík nesmí zmenšovat nejmenší možný profil prostupu 
600x600 mm. Šachty musí být vodotěsné a označené modrobílým sloupkem. Vystrojení 
vodoměrných šachet je zřejmé u kladečského schéma, doloženého ve výkresové části PD. 
 
Umístění stavby na pozemcích: 
Stavba vodního díla bude umístěna na pozemcích p. p. č. 812/2, 532, 517/1, 513, 1239, 1238, 
1204, 1203, 1181, 1201, 476/1, 791/4, 1176, 1154, 1393, 634/3, 1400, 636/2, 801, 636/1, 
640/3, 640/1, 799, 1493, 1418, 1452, 1450, 744/1 a st. p. č. 98, 75 v k. ú. Lanžov a na p. p. č. 
186/1, 282/12, 186/2, 282/11, 275/1, 183/1, 283/13, 182, 422 v k. ú. Sedlec u Lanžova dle 
výkresových částí C.2.1, C.2.2, C.2.3, C.2.4, C.2.5, C.2.6 a bude provedena v rozsahu podle 
předložené projektové dokumentace vyhotovené projektantem Ing. Romanem Kloučkem, 
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství (ČKAIT - 0602801). 
(orientační rozpočet stavby: 5 000 000 Kč) 
 
Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
ustanovení § 94p zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a 
povinnosti: 
 

1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním 
úřadem ve vodoprávním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí a bude zaslána 
po nabytí právní moci. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 
povolení vodoprávního úřadu.  

2) Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště 
umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile rozhodnutí 
nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na 
něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního 
díla.  

3) Stavba rozšíření vodovodu Lhotka a Záborov v obci Lanžov bude umístěna v souladu 
s koordinační situací stavby (příloha C.1, v měřítku 1:10000), která je součástí 
předložené dokumentace pro vydání společného územního a stavebního řízení. Ve 
výkresu je zakreslen současný stav území, požadované umístění stavby, vyznačeny 
vazby na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemku. 

4) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby v souladu se stavebním zákonem. 
5) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, 

technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Všichni pracovníci 
musí být prokazatelně proškoleni o bezpečnosti práce. 

6) Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na stavby vodovodu, 
zejména vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). 

7) Při provádění stavby budou dodržena také ustanovení českých technických norem. 
8) Před prováděním vlastní stavby je třeba nechat vytyčit veškeré podzemní sítě: 
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- ČEZ Distribuce, a. s. 
- GridServices , s. r. o. 
- Cetin, a. s. 

 
9) Stavba bude odborně instalována zhotovitelem v souladu s ustanovením § 160 

zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona v platném znění dodavatelsky 
oprávněnou osobou. 

10) Podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých vlastníků nebo správců sítí jsou 
závazné a kopie těchto vyjádření je investor povinen prokazatelně (např. 
samostatným protokolem nebo zápisem do stavebního deníku) předat dodavateli 
stavby při předání stavby. 

11) Stavba vodního díla bude dokončena do 12/2025. 
12) Budou dodrženy podmínky ve vyjádření firmy GasNet Služby s. r. o. ze dne 

09.08.2021 pod značkou 5002430478. 
13) Budou dodrženy podmínky ve vyjádření firmy ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 24.09.2020 

pod značkou 690/2020. 
14) Budou dodrženy podmínky ve vyjádření firmy Cetin, a. s. ze dne 16.09.2020 pod č.j.: 

759511/20. 
15) Budou dodrženy podmínky v koordinovaném stanovisku MěÚ Dvůr Králové nad 

Labem - odboru životního prostředí ze dne 23.08.2021 pod č.j.: MUDK-OŽP/68281-
2021/kl 21936-2021 v tomto rozsahu: 
- Realizací nedojde k úniku ropných nebo jiných cizorodých látek do předmětné 

vodoteče Trotina. 
- Realizací nedojde k ohrožení rybích populací a živočichů v předmětné vodoteči 

Trotina. 
- Realizací nesmí dojít k poškození břehových porostů vodoteče Trotina.  

16) Budou dodrženy podmínky ve vyjádření policie ČR, Krajské ředitelství policie, územní 
odbor Trutnov ze dne 22.10.2021 pod č.j.: KRPH-71403/Čj-2021-051006. 

17) Budou dodrženy podmínky Státního pozemkového úřadu Praha ve vyjádření ze dne 
18.01.2021 pod č.j.: SPU 008182/2021 v tomto rozsahu: 
- V trase plánovaného vodovodního řadu „2“ a vodovodního řadu „3“ se nacházejí 

stavby vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) v majetku České 
republiky  
a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Jedná se o tyto 
stavby HOZ: otevřené HOZ „Odpad O53“ z roku 1984 délky 0,256 km, které 
evidujeme pod číslem ID 1010000045-11201000, zakryté HOZ „ODPAD O51“ 
z roku 1984 délky 0,310 km, které evidujeme pod číslem ID 1010000053-
11201000, otevřené HOZ „Odpad E“ z roku 1966 délky 0,112 km, které 
evidujeme pod číslem ID 1010000165-11201000. Zákres umístění HOZ zasíláme 
v příloze. Tyto stavby HOZ budou plánovanou akcí „Rozšíření vodovodů Lhotka a 
Záborov“ dotčeny, a to konkrétně křížením HOZ č. 1 a 2 s vodovodním řadem „2“ 
a HOZ č. 3 vodovodním řadem „3“. S plánovanou akcí souhlasíme za 
následujících podmínek: Stavby HOZ budou respektovány a zachována jejich 
funkčnost. HOZ nebudou stavebními pracemi poškozeny ani znečištěny. Křížení 
HOZ s vodovodním řadem se bude řídit příslušnými normami ČSN ISO. Místo 
křížení HOZ s vodovodním řadem bude označeno barevnými označníky. V místě 
křížení bude vodovodní potrubí umístěno do chráničky, které bude délkově 
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zasahovat min. 0,5 m za vrchní hranu HOZ. Vodovodní řad bude výškově 
umístěný min. 0,8 m pod pevným dnem HOZ bez nánosu nebo min. 0,5 m pod 
zakrytým HOZ. Investor se zavazuje v případě vzniku škod a havárií na HOZ 
spojených s výstavbou a provozováním stavby „Rozšíření vodovodů Lhotka a 
Záborov“ uvést vše na své náklady do původního stavu. 

- Pro informaci sdělujeme, že se na části zájmového území může nacházet 
podrobné odvodňovací zařízení, které je příslušenstvím pozemků. V případě 
narušení drenážního systému (POZ) by měl stavebník provést technická opatření, 
jež zajistí jeho opětovnou funkčnost. 

 
18) Budou dodrženy podmínky správce vodního toku a správce povodí tj. Povodí Labe, 

státní podnik Hradec Králové ve vyjádření ze dne 14.12.2020 pod č.j.: 
PLa/2020/041582 v tomto rozsahu: 
- Křížení a souběh navrženého vodovodního řadu s vodními toky musí být 

provedeno v souladu s ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, 
pozemními komunikacemi a vedeními“. 

- Křížení s vodními toky požadujeme projednat s jejich správci. 
- V záplavovém území vodního toku požadujeme zachovat stávající niveletu terénu 

(terén nebude navyšován). 
- Veškerý materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových 

průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení. 
- Deponie vytěženého materiálu budou umístěny mimo záplavové území vodního 

toku. 
- Veškerá zařízení umisťovaná do vzdálenosti 8 m od břehové hrany vodního toku 

požadujeme opatřit chráničkou, aby byla zabezpečena a ochráněna na možnost 
přejezdu těžkou technikou správce vodního toku (min. 20 t). 

- Křížení požadujeme provést s minimálním krytím 1,0 metru pod niveletu 
pevného dna vodního toku (myšleno bez nánosu). Místo křížení bude také 
viditelně označeno označníkem. Startovací a cílová jáma protlaku bude umístěna 
min. 4 m od břehových hran koryta toku. 

- Stavbou nesmí dojít ke zmenšení stávajícího průtočného profilu vodního toku. 
- Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším 

rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro 
povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v § 
2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijní plán 
k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem. Kontaktní osobou pro 
vydání odborného stanoviska pro havarijní plán je Ing. Tomáš Kacálek, telefon: 
495088724, kacalekt@pla.cz 

- Po dobu stavby bude nutné vypracovat povodňový plán. Povodňový plán bude 
předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. 
Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Pavel 
Jansa, telefon: 495088708, jansap@pla.cz 

- Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik  
- provozní středisko Hradec Králové – Ing. Jana Popelková, telefon: 777 365 400, 
email: popelkovaj@pla.cz a zástupce provozního střediska bude před kolaudací 
stavby přizván ke kontrole dokončené stavby. Úsek provedených prací v blízkosti 

mailto:kacalekt@pla.cz
mailto:jansap@pla.cz
mailto:popelkovaj@pla.cz
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koryta toku ve správě Povodí Labe, státní podnik bude protokolárně převzat výše 
uvedeným pracovníkem. 

19) Do doby konání závěrečné kontrolní prohlídky budou na pozemcích dotčených 
stavbou provedeny terénní úpravy v plném rozsahu. 

20) Při provádění stavby v komunikacích musí být trvale zajištěna průjezdnost pro 
požární vozidla ke stávajícím objektům a vodním zdrojům. 

21) Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné, 
aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit (podle 
ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění) tuto 
skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy 
k převodu nebo přechodu došlo.  

22) Stavba nebude užívána bez kolaudačního souhlasu. Investor při závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby bude předkládat tyto doklady:  

 
- předávací protokol mezi dodavatelem a investorem stavby včetně kopie 

oprávnění dodavatele provádět vodohospodářské stavby (v případě, že bude 
stavba prováděna svépomocí bude žadatelem přiložen protokol o provedeném 
stavebním dozoru oprávněnou osobou autorizovanou pro vodohospodářské 
stavby) 

- kopii oprávnění dodavatele provádět vodohospodářské stavby 
- doklad o tlakové zkoušce vodovodních řadů 
- dokumentace skutečného provedení stavby (v případě drobných změn oproti 

projektové dokumentaci), potvrzenou oprávněnou osobou (autorizace 
Vodohospodářské stavby), potvrzenou projektantem, investorem, 
provozovatelem a dodavatelem stavby 

- prohlášení o shodě na použitý trubní materiál 
- stavební deník 
- doklad o zaměření stavby vodovodů (JTSK a Bpv), včetně vazby na pozemkové 

parcely 
- osvědčení o shodě na použitý trubní materiál vodovodu (nezávadnost použitých 

výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou) 
- potvrzení zhotovitele o funkčnosti ovládacích armatur vodovodu 
- potvrzení zhotovitele o provedeném proplachu potrubí vodovodu 
- rozbor vzorku pitné vody - mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru jakosti 

pitné vody odebraný a zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří, 
odběrové místo - nový vodovodní řad 

- zápis o provedené kontrole podzemního zařízení - GasNet s. r. o., Cetin a. s., ČEZ 
Distribuce, a. s. 

- stanovisko provozovatele vodovodu v lokalitě Sluneční stráň ohledně napojení 
vodovodu „2“ (lokalita Záborov - výkres C.3.3) 

- stanovisko SPÚ ke kolaudaci 
- stanovisko správce vodního toku ke kolaudaci stavby ke křížení s vodními toky tj. 

Povodí Labe, s.p. Hradec Králové 
 
Toto rozhodnutí o povolení stavby pozbývá dle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona 
ve znění pozdějších předpisů platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne 
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
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Žadatel (účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a) 
stavebního zákona): 
Obec Lanžov, Lanžov čp. 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
v zastoupení na základě plné moci: 
Prois a. s., Veverkova čp. 1343, 500 02 Hradec Králové 
 
Další účastníci společného územního a stavebního řízení pro povolení stavby vodního díla 
(účastník řízení dle § 27 odst. 2, 3 správního řádu, dle § 94k písm. b), c), d) stavebního 
zákona): 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
Cetin, a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého čp. 951, 500 03 Hradec Králové 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Lada Miersch (22.05.1965), Sedlec čp. 17, Lanžov, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Zdeněk Půlpán (13.01.1968), Fügnerova čp. 47, Rosice, 533 51 Pardubice 
Irena Šimková (08.03.1967), Chelčického 931/14, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 
Obec Lanžov, Lanžov čp. 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
GasNet, s r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a. s., Víta Nejedlého čp. 893/6, Slezské Předměstí, 500 
03 Hradec Králové 
Jolana Brzková (18.07.1965), Nad Rybníčky čp. 54, Střítež, 541 01 Trutnov 
Eva Gabodová (24.08.1987), Kotěrova čp. 887, 547 01 Náchod 
Miloš Zářecký (18.10.1991), Líšnice čp. 257, 561 84 Líšnice 
Hypoteční banka, a. s., Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 
Karsit Agro, a. s., Dubenec čp. 34, 544 55 Dubenec 
MONETA Money Bank, a. s., Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 
Miroslav Andrle (23.09.1950), Miřejov čp. 6, Lanžov, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Marie Andrlová (07.02.1954), Miřejov čp. 6, Lanžov, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Ladislav Bopko (02.01.1951), Bílá Třemešná čp. 198, 544 72 Bílá Třemešná 
Naděžda Bopková (06.06.1956), Bílá Třemešná čp. 198, 544 72 Bílá Třemešná 
Jiří Doležal (16.02.1952), Nezvalova čp. 1919, 256 01 Benešov 
Josef Andrle (16.04.1950), Lhotka čp. 27, Lanžov, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Marta Andrlová (30.11.1955), Lhotka čp. 27, Lanžov, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Jan Lapáček (11.06.1977), Štěpánská 629/59, Nové Město, 110 00 Praha 
Fio banka, a. s., V celnici 1028/10, Nové Město, 110 00 Praha 
Domy Lanžov s. r. o., Starý Rokytník čp. 193, 541 01 Trutnov 
 
Další účastníci společného územního a stavebního řízení pro společné povolení stavby 
vodního díla (účastník řízení dle § 27 odst. 2, 3 správního řádu a § 94k písm. e) stavebního 
zákona), veřejnou vyhláškou: 
Podle § 94l odst. 3 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků 
v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle ustanovení § 
94k písm. e) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných 
v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru).  
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Pozemkové parcely: p. p. č. 181/2, 273/4, 183/10, 186/3, 16/2, 189/5, 211/1, 212/1, 213/1, 
308/3, 412, 396, 395, 220/6, 374, 220/1, 220/4, 222, 225/2, 361, 223/2, 372, 360, 359, 358, 
352, 236/4, 236/1, 355, 243/3, 242, 351, 241, 348, 244/1 v k. ú. Sedlec u Lanžova a p. p. č. 
1034, 1033, 141/7, 141/1, 141/6, 141/5, 1126, 457, 1127, 460, 1156, 1124, 1151, 1129, 
1157, 1155, 470, 468/1, 791/2, 1205, 467/2, 1495, 1179, 1206, 544/17, 1207, 1236, 485/1, 
1237, 1272, 1302, 1273, 1240, 1274, 1275, 630/2, 632, 606/2, 1343, 1344, 636/3, 639/1, 
1449, 642/1 v k. ú. Lanžov. 
 
Stavební parcely: 42 (čp. 17), 60, 45/2 (E1), 45/1 (čp. 2), 68, 46/2 (E12), 46/1 (čp. 3), 47 (E4), 
48 (E5), 49/2 (E9), 49/1 (E6), 50 (čp. 7) v k. ú. Sedlec u Lanžova a 173 (E5), 172 (E4), 151 (E7), 
177 (E9), 104 (čp. 45), 211, 99 (E4), 97 (E5), 95 (čp. 31), 96 (čp. 40), 94 (čp. 2), 93 (čp. 3), 91 
(čp. 4), 65 (čp. 5), 71 (čp. 35), 76 (čp. 28), 77 (čp. 27), 80 (E2) v k. ú. Lanžov.  
 

Odůvodnění 
 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad obdržel 
dne 27.10.2021 pod č.j.: MUDK-OŽP/104596-2021/sea 35795-2021 žádost žadatele: Obec 
Lanžov, Lanžov čp. 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (IČO 00580198) v zastoupení na 
základě plné moci: Prois, a. s., Veverkova čp. 1343, 500 02 Hradec Králové (IČO 25943022) o 
vydání společného povolení na stavbu vodního díla „Rozšíření vodovodu Lhotka a Záborov na 
pozemcích p. p. č. 812/2, 532, 517/1, 513, 1239, 1238, 1204, 1203, 1181, 1201, 476/1, 
791/4, 1176, 1154, 1393, 634/3, 1400, 636/2, 801, 636/1, 640/3, 640/1, 799, 1493, 1418, 
1452, 1450, 744/1 a st. p. č. 98, 75 v k. ú. Lanžov a na p. p. č. 186/1, 282/12, 186/2, 282/11, 
275/1, 183/1, 283/13, 182, 422 v k. ú. Sedlec u Lanžova“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno 
vodoprávní řízení.  
 
MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad podle ustanovení 
§ 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů oznámil písemnou formou zahájení vodoprávního řízení veřejnou 
vyhláškou na stavbu výše uvedeného vodního díla všem známým účastníkům řízení i 
dotčeným správním orgánům dne 09.11.2021 pod čj.: MUDK-OŽP/105783-2021/sea 35795-
2021, kterým nebylo stanoveno ústní jednání a ohledání na místě samém, vzhledem k tomu, 
že vodoprávnímu úřadu byly dostatečně známy místní poměry a žádost poskytovala 
dostatečné podklady pro posouzení s upozorněním, že účastníci řízení jsou v souladu 
s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po 
celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí a dle ustanovení § 36 odst. 2 správního řádu mají 
právo vyjádřit v řízení své stanovisko. V průběhu vodoprávního řízení nebyly uplatněny 
žádné námitky a rozhodnutí ve věci bylo vydáno po uplynutí lhůty 15 dnů po obdržení tohoto 
oznámení všemi účastníky řízení.  
 
Vodoprávní úřad ve společném povolení v souladu s ustanovením § 94p odst. 1 stavebního 
zákona schválil stavební záměr, vymezil pozemky pro realizaci a stanovil podmínky pro 
umístění a provedení stavby. Stanovil společné, případně specifické podmínky pro umístění a 
povolení stavby hlavní a vedlejších staveb v souboru staveb. Podmínkami zabezpečil ochranu 
veřejných zájmů a stanovil zejména návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, dodržení 
obecných požadavků na výstavbu, popřípadě technických norem.  
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Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění (dále 
jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“) stanovil podmínky, kterými se zabezpečí soulad umístění 
stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací. Dále 
podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů, napojení 
stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a podmínky pro ochranu práv a 
právem chráněných zájmů vztahujících se k nemovitostem.   
 
Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 18c odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. uložil 
povinnost oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude 
stavbu provádět, stanovil termín dokončení stavby a stanovil, že stavbu lze užívat jen na 
základě kolaudačního souhlasu. Podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů byly 
zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.  
 
Ověřená projektová dokumentace, stejnopis rozhodnutí opatřený doložkou právní moci a 
štítek stavba povolena budou žadateli zaslány dle ustanovení § 94p odst. 4 stavebního 
zákona po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební 
povolení nenabude právní moci. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na 
viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.  
 
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí 
právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době 
jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží 
oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, 
jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad 
prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním 
žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.  
 
Odůvodnění okruhu účastníků vodoprávního řízení: 
Účastníci společného územního a stavebního řízení byli určeni podle ustanovení § 27 odst. 1 
písm. a) a odst. 2, 3 správního řádu a podle ustanovení § 94k písm. a), b), c), d) stavebního 
zákona. Účastníky řízení jsou žadatel a další dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím 
přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech, a rovněž osoby, o kterých to stanoví 
zvláštní zákon. Vodoprávní úřad tedy pojal za účastníka řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 
písm. a) a dle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona stavebníka, tedy Obec Lanžov, 
Lanžov čp. 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (žadatel o společné povolení vodního díla a 
vlastník dotčených pozemků p. p. č. 1181, 1154, 1393, 282/12, 744/1 v k.ú. Lanžov a p. p. č. 
282/11, 275/1, 422 v k.ú. Sedlec u Lanžova).  
Dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu a ustanovení § 94k písm. b), c), d) stavebního 
zákona pojal vodoprávní úřad za účastníky společného územního a stavebního řízení obec, 
na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, vlastníka stavby, na které 
má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má 
ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být 
požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné 
věcné právo k tomuto pozemku: Obec Lanžov, Lanžov čp. 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
(obec, v jejímž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního 
prostředí), ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (vlastník technické 



MUDK-OŽP/104596-2021/sea 35795-2021 

10 
 

infrastruktury a věcné břemeno podle listiny na p. p. č. 275/1 v k. ú. Sedlec u Lanžova, p. p. č. 
812/2 v k. ú. Lanžov a p. p. č. 744/1 v k. ú. Lanžov, věcné břemeno umístění a provoz. 
elektrorozvodného zařízení na p. p. č. 1239, 1204 v k. ú. Lanžov), Cetin, a. s., Českomoravská 
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 (vlastník technické infrastruktury), Povodí Labe, s. p., Víta 
Nejedlého čp. 951, 500 03 Hradec Králové (správce vodního toku potoka Trotina), Správa 
silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové (vlastník 
dotčených pozemků p. p. č. 812/2, 1239 v k. ú. Lanžov), Státní pozemkový úřad, Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3 (vlastník hlavních odvodňovacích zařízení), Lada Miersch 
(22.05.1965), Sedlec čp. 17, Lanžov, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (vlastník dotčených 
pozemků p. p. č. 183/1, 283/13, 182 v k. ú. Sedlec u Lanžova), Zdeněk Půlpán (13.01.1968), 
Fügnerova čp. 47, Rosice, 533 51 Pardubice (vlastník dotčených pozemků p. p. č. 186/1, 
186/2 v k. ú. Sedlec u Lanžova), Irena Šimková (08.03.1967), Chelčického 931/14, Pražské 
Předměstí, 500 02 Hradec Králové (vlastník dotčených pozemků p. p. č. 186/1, 186/2 v k. ú. 
Lanžov), GasNet, s r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem (vlastník technické 
infrastruktury a věcné břemeno podle listiny na p. p. č. 275/1 v k. ú. Sedlec u Lanžova, p. p. č. 
744/1, 1204, 821/2 v k. ú. Lanžov), Vodovody a kanalizace Hradec Králové a. s., Víta 
Nejedlého čp. 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové (provozovatel technické 
infrastruktury a věcné břemeno podle listiny na p. p. č. 744/1, 812/2 v k. ú. Lanžov), Jolana 
Brzková (18.07.1965), Nad Rybníčky čp. 54, Střítež, 541 01 Trutnov (vlastník dotčených 
pozemků p. p. č. 1201, 476/1, 791/4, 1176 v k. ú. Lanžov a st. p. č. 98 v k. ú. Lanžov), Eva 
Gabodová (24.08.1987), Kotěrova čp. 887, 547 01 Náchod (vlastník dotčených pozemků p. p. 
č. 1204, 1203 v k. ú. Lanžov), Miloš Zářecký (18.10.1991), Líšnice čp. 257, 561 84 Líšnice 
(vlastník dotčených pozemků p. p. č. 1204, 1203 v k. ú. Lanžov), Hypoteční banka, a. s., 
Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha (zástavní právo smluvní na p. p. č. 1203, 1204 v k. ú. 
Lanžov), Karsit Agro, a. s., Dubenec čp. 34, 544 55 Dubenec (vlastník dotčeného pozemku p. 
p. č. 1238 v k. ú. Lanžov), MONETA Money Bank, a. s., Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 
Praha (zástavní právo smluvní na p. p. č. 1238 v k. ú. Lanžov), Miroslav Andrle (23.09.1950), 
Miřejov čp. 6, Lanžov, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (vlastník dotčených pozemků p. p. č. 
517/1, 513 v k. ú. Lanžov), Marie Andrlová (07.02.1954), Miřejov čp. 6, Lanžov, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem (vlastník dotčených pozemků p. p. č. 517/1, 513 v k. ú. Lanžov), Ladislav 
Bopko (02.01.1951), Bílá Třemešná čp. 198, 544 72 Bílá Třemešná (vlastník dotčeného 
pozemku p. p. č. 532 v k. ú. Lanžov), Naděžda Bopková (06.06.1956), Bílá Třemešná čp. 198, 
544 72 Bílá Třemešná (vlastník dotčeného pozemku p. p. č. 532 v k. ú. Lanžov), Jiří Doležal 
(16.02.1952), Nezvalova čp. 1919, 256 01 Benešov (vlastník dotčených pozemků p. p. č. 
634/3, 1400 a st. p. č. 75 v k. ú. Lanžov), Josef Andrle (16.04.1950), Lhotka čp. 27, Lanžov, 
544 01 Dvůr Králové nad Labem (vlastník dotčených pozemků p. p. č. 636/2, 801, 636/1, 
640/3, 640/1, 799, 1493, 1418 v k. ú. Lanžov), Marta Andrlová (30.11.1955), Lhotka čp. 27, 
Lanžov, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (vlastník dotčených pozemků p. p. č. 636/2, 801, 
636/1 v k. ú. Lanžov), Jan Lapáček (11.06.1977), Štěpánská 629/59, Nové Město, 110 00 
Praha (vlastník dotčených pozemků p. p. č. 1452, 1450 v k. ú. Lanžov), Fio banka, a. s., 
V celnici 1028/10, Nové Město, 110 00 Praha (zástavní právo smluvní na p. p. č. 1452, 1450 
v k. ú. Lanžov), Domy Lanžov s. r. o., Starý Rokytník čp. 193, 541 01 Trutnov (vlastníci 
technické infrastruktury vodovodu v lokalitě Sluneční stráň). 
 
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o dokladech 
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu a dalšími doklady, a to: 
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- koordinované závazné stanovisko vydané MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odborem ŽP ze 

dne 23.08.2021 pod č.j.: MUDK-OŽP/68281-2021/kl 21936-2021 
- rozhodnutí o zvláštním užívání silnice vydané MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odborem 

dopravním a správním dne 08.09.2021 pod č.j.: MUDK-ODS/82980-2021/hlp 26009-
2021/hlp 

- rozhodnutí příslušného silničního úřadu vydané Obecním úřadem Lanžov dne 
09.08.2021 pod č.j.: oula/0034/2021 a vyjádření obce Lanžov ze dne 09.08.2021 pod č.j.: 
oula/098/2021 

- stanovisko Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro 
Královéhradecký kraj ze dne 18.01.2021 pod značkou SPU 008182/2021 

- vyjádření Vodovodů a kanalizací Hradec Králové, a.s. ze dne 17.01.2021 pod č.j.: 
VAKHK/VHR/VJ/20/0295 

- smlouva o umožnění napojení budoucího vodovodu na stávající infrastrukturu ve 
vlastnictví Vodovody a Kanalizace HK, a.s. ze dne 30.09.2021 

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice KK, územní pracoviště Trutnov ze dne 
06.10.2020 pod č.j.: KHSHK 30931/HOK.TU/Po 

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru KK, územní odbor Trutnov ze dne 
05.08.2021 pod č.j.: HSHK-3683-2/2021 

- vyjádření všech podzemních sítí: (GasNet Služby, s.r.o. ze dne 09.08.2021 pod značkou 
5002430478, ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 24.09.2020 pod značkou 690/2020 a ze dne 
28.07.2021 pod značkou 0101572005, ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 28.07.2021 pod 
značkou 0700417720, Telco Pro Services, a.s. ze dne 28.07.2021 pod značkou 
0201278765, CETIN a.s. ze dne 16.09.2021 pod č.j.: 759511/20) 

- závazné stanovisko k zvláštnímu užívání pozemní komunikace ze dne 22.10.2021 pod 
č.j.: KRPH-71403/Čj-2021-051006 vydané Policií ČR, Krajské ředitelství policie KK, územní 
odbor Trutnov 

- závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany 
zemních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 03.09.2021 po značkou 
117766/2021-1150-OÚZ-BR 

- smlouva o právu provést stavbu vodovodu přes pozemky Správy silnic 
Královéhradeckého kraje ze dne 26.11.2020 

- vyjádření správce vodního toku a správce povodí - Povodí Labe, s.p. Hradec Králové ze 
dne 14.12.2020 pod č.j.: PLa/2020/041582 

- souhlasy vlastníků dotčených pozemků stavbou vodovodu 
- plná moc k zastupování žadatele 

 
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno: 
Dokumentace stavby byla vypracována v srpnu 2020 Ing. Romanem Kloučkem, 
autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 0602801. Projektová 
dokumentace řeší stavbu vodního díla „Rozšíření vodovodu Lhotka a Záborov na pozemcích 
p. p. č. 812/2, 532, 517/1, 513, 1239, 1238, 1204, 1203, 1181, 1201, 476/1, 791/4, 1176, 
1154, 1393, 634/3, 1400, 636/2, 801, 636/1, 640/3, 640/1, 799, 1493, 1418, 1452, 1450, 
744/1 a st. p. č. 98, 75 v k. ú. Lanžov a na p. p. č. 186/1, 282/12, 186/2, 282/11, 275/1, 183/1, 
283/13, 182, 422 v k. ú. Sedlec u Lanžova“ 
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Vodoprávní úřad předložený projekt posoudil a dospěl k názoru, že uskutečněním stavby 
nebudou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a 
oprávněné zájmy účastníků řízení. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které 
by bránily společnému povolení stavby.  
 
Podle sazebníku správních poplatků zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 
odst. 1 písm. h) byl vyměřen správní poplatek ve výši 3000,- Kč. Poplatek byl zaplacen 
vodoprávnímu úřadu dne 26.11.2021, variabilní symbol 8075000345. 
 
Vodoprávní úřad při posuzování vycházel z doložených dokladů nezbytných pro rozhodnutí a 
neopominul skutečnost, že stavba se nachází na území Chopav (chráněná oblast přirozené 
akumulace vod) dle nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb. ze dne 24.06.1981 - východočeská 
křída). 
  
Orientační souřadnice stavby vodního díla: stavba vodovodní řadu „1“ začátek: (X=1023574, 
Y=643888), konec: (X=1023606, Y=643729), vodovodního řadu „2“ začátek: (X=1022689, 
Y=643756), konec: (X=1023229, Y=643585), vodovodní řad „3“ začátek: (X=1022441, 
Y=645360), konec: (X=1023133, Y=645494), vodovodní řad „3-1“ začátek: (X=1022681, 
Y=645396), konec: (X=1022727, Y=645461), vodovodní řad „4“ začátek: (X=1023823, 
Y=645626), konec: (X=1023492, Y=645517). 
 

Poučení účastníků 
 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ke Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a to do 15ti dnů ode dne 
doručení rozhodnutí prostřednictvím Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru 
životního prostředí.  
 
 

„Otisk úředního razítka“ 
 
 
Mgr. Andrea Šévlová 
samostatná odborná referentka 
odboru životního prostředí 
 
Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)  
1. Ověřená projektová dokumentace  
2. Štítek "Stavba povolena"  
 
Doručí se účastníkům řízení (doporučeně na dodejku a datovou schránkou): 
Prois a. s., Veverkova čp. 1343, 500 02 Hradec Králové 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
Cetin, a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého čp. 951, 500 03 Hradec Králové 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 
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Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 
Lada Miersch (22.05.1965), Sedlec čp. 17, Lanžov, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Zdeněk Půlpán (13.01.1968), Fügnerova čp. 47, Rosice, 533 51 Pardubice 
Irena Šimková (08.03.1967), Chelčického 931/14, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 
Obec Lanžov, Lanžov čp. 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
GasNet, s r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a. s., Víta Nejedlého čp. 893/6, Slezské Předměstí, 500 
03 Hradec Králové 
Jolana Brzková (18.07.1965), Nad Rybníčky čp. 54, Střítež, 541 01 Trutnov 
Eva Gabodová (24.08.1987), Kotěrova čp. 887, 547 01 Náchod 
Miloš Zářecký (18.10.1991), Líšnice čp. 257, 561 84 Líšnice 
Hypoteční banka, a. s., Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 
Karsit Agro, a. s., Dubenec čp. 34, 544 55 Dubenec 
MONETA Money Bank, a. s., Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 
Miroslav Andrle (23.09.1950), Miřejov čp. 6, Lanžov, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Marie Andrlová (07.02.1954), Miřejov čp. 6, Lanžov, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Ladislav Bopko (02.01.1951), Bílá Třemešná čp. 198, 544 72 Bílá Třemešná 
Naděžda Bopková (06.06.1956), Bílá Třemešná čp. 198, 544 72 Bílá Třemešná 
Jiří Doležal (16.02.1952), Nezvalova čp. 1919, 256 01 Benešov 
Josef Andrle (16.04.1950), Lhotka čp. 27, Lanžov, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Marta Andrlová (30.11.1955), Lhotka čp. 27, Lanžov, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Jan Lapáček (11.06.1977), Štěpánská 629/59, Nové Město, 110 00 Praha 
Fio banka, a. s., V celnici 1028/10, Nové Město, 110 00 Praha 
Domy Lanžov s. r. o., Starý Rokytník čp. 193, 541 01 Trutnov 
 
Dotčené orgány (kurýr a datovou schránkou): 
MěÚ Dvůr Králové nad Labem - koordinátor, nám. T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr 
Králové nad Labem  
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, nábřeží U Přívozu 
čp. 122/4, 500 03 Hradec Králové 3 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Trutnov, 
Habrmanova čp. 196/19, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2 
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a 
státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 
Policie České republiky, dopravní inspektorát Trutnov, Ulrichovo náměstí čp. 810/4, 500 02 
Hradec Králové 2 (územní odbor Trutnov) 
 
Na vědomí (datovou schránkou): 
Královéhradecká provozní, a. s., Víta Nejedlého čp. 893, 500 03 Hradec Králové 
a.a. 
 
Ostatní účastníci řízení (veřejnou vyhláškou) 
Pozemkové parcely: p. p. č. 181/2, 273/4, 183/10, 186/3, 16/2, 189/5, 211/1, 212/1, 213/1, 
308/3, 412, 396, 395, 220/6, 374, 220/1, 220/4, 222, 225/2, 361, 223/2, 372, 360, 359, 358, 
352, 236/4, 236/1, 355, 243/3, 242, 351, 241, 348, 244/1 v k. ú. Sedlec u Lanžova a p. p. č. 
1034, 1033, 141/7, 141/1, 141/6, 141/5, 1126, 457, 1127, 460, 1156, 1124, 1151, 1129, 
1157, 1155, 470, 468/1, 791/2, 1205, 467/2, 1495, 1179, 1206, 544/17, 1207, 1236, 485/1, 
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1237, 1272, 1302, 1273, 1240, 1274, 1275, 630/2, 632, 606/2, 1343, 1344, 636/3, 639/1, 
1449, 642/1 v k. ú. Lanžov. 
 
Stavební parcely: 42 (čp. 17), 60, 45/2 (E1), 45/1 (čp. 2), 68, 46/2 (E12), 46/1 (čp. 3), 47 (E4), 
48 (E5), 49/2 (E9), 49/1 (E6), 50 (čp. 7) v k. ú. Sedlec u Lanžova a 173 (E5), 172 (E4), 151 (E7), 
177 (E9), 104 (čp. 45), 211, 99 (E4), 97 (E5), 95 (čp. 31), 96 (čp. 40), 94 (čp. 2), 93 (čp. 3), 91 
(čp. 4), 65 (čp. 5), 71 (čp. 35), 76 (čp. 28), 77 (čp. 27), 80 (E2) v k. ú. Lanžov. 
 
Vypraveno dne 14.12.2021 
 
Obecní úřad Lanžov tímto žádáme o vyvěšení tohoto oznámení - veřejné vyhlášky na úřední 
desce a elektronické desce úřadu po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení oznámení 
- veřejné vyhlášky, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu na 
každý list oznámení) na odbor životního prostředí, vodoprávní úřad Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem. Toto oznámení - veřejná vyhláška bude vyvěšena i na úřední desce a 
elektronické desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 
 
 
Vyvěšeno dne:……………………………                                                Sejmuto dne:…………………………… 
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce) 
 
 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) 
 
Dne…………………………………………….                                                Sejmuto dne:…………………………… 
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce) 
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