
 
 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 
 

Žadatel, Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČ 60108711, nábřeží Václava Havla 19,        
541 01 Trutnov,  zastoupený na základě plné moci společností AKVOPRO s.r.o., IČ: 24232343, 
Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 (dále jen "stavebník"), podal u Městského úřadu Trutnov, 
Odboru životního prostředí dne 17.12.2020 žádost  o vydání stavebního povolení na stavbu: 
„Odkanalizování a zásobování pitnou vodou lokality Zahrádky a Vysoký Svah v Peci pod 
Sněžkou“   

(dále jen „stavba“) na pozemku st. p. 76/1, 80, 82, parc. č. 868, 378/47, 378/48, 793/1, 185/13, 
185/15, 185/1, 185/24, 185/19, 186/2, 186/1, 188, 191/3, 191/1, 191/4, 680/2, 192/1, 202/1, 201/1, 
206/3, 210/4, 209/7, 210/3, 212/3, 212/5, 217/4, 217/14, 217/5, 219/3, 219/1, 220/1, 220/14, 
220/11, 220/12, 800/9, 220/10, 220/4, 222/4, 224/1, 222/17, 222/13, 222/14, 222/8, 222/9, 800/4, 
195/3, 195/2, 200, 206/2, 206/6, 224/7, 224/8, 224/9, 251/1, 698/1, 249, 247/1, 246/2, 265/8, 
265/7, 265/11 v katastrálním území Pec pod Sněžkou, st. p. 103/2, parc. č. 819/6, 821/1, 831/5, 
831/8, 831/7 v katastrálním území Černý Důl. Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní 
řízení. 

 

Předmětem vodoprávního řízení je: 
Projektovou dokumentaci stavby „Odkanalizování a zásobování pitnou vodou lokality 
Zahrádky a Vysoký Svah v Peci pod Sněžkou“ zpracovali Ing. Jak Kroulík, Ing. Petr Plichta, 
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0401243, 
AKVOPRO s.r.o., IČ: 24232343 v prosinci 2019 a řeší veřejné zásobování pitnou vodou lokality 
Zahrádky a Vysoký Svah a odvod odpadních vod na centrální čistírnu odpadních vod v Peci pod 
Sněžkou.  

Navrhovaná stavba řeší odkanalizování a zásobování pitnou vodou nemovitosti v lokalitách 
Zahrádky, Vysoký Svah a Lučiny v obci Pec pod Sněžkou v k.ú. Pec pod Sněžkou, Černý Důl a 
Velká Úpa I. jako I. etapu. II. etapa stavby (stoka 1“ staničení 1,863 – 1,962 a stoka 1b“, vodovod 
5“) bude řešena po dodatečných botanických průzkumech. 

Splašková kanalizace 
Nově navržená oddílná kanalizace bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci na p.č. 
185/19 v k.ú. Pec pod Sněžkou, vedenou na centrální ČOV. Od přípojného místa kanalizace 
povede souběžně s lesem až k chatě TJ LOKO Trutnov, dále až po Husovu boudu, odkud je 
následně navržena souběžně s vlekem Mulda a stávající asfaltovou komunikací v těsném kontaktu 
s objektem Slovanka až k boudě Helena. Tato hlavní kanalizační stoka je označena jako „stoka 
1“, její celková délka je přibližně 1863 m a je navržena z materiálu PVC-U SN12 DN 300 (stoka 1“ 
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ve staničení 1,863 – 1,962 bude předměten II. etapy). Na „stoku 1“ přímo navazuje „stoka 1b“, 
která dále pokračuje po vrstevnici přes trvalé travní porosty ke Kolínské boudě. Její délka je 556 m 
a je navržena z PVC-U SN12 DN 300 a bude předmětem II. etapy stavby. Na „stoce 1“ je 
vysazena boční větev „stoky 1a“, která je na hlavní stoku napojena v blízkosti chaty Lenka a je 
ukončena v úrovni čp. 20. Její celková délka je 97 m a je navržena z PVC-U SN12 DN 200. V 
rámci stavby je dále navrženo prodloužení stávající stoky u Smíchovské boudy o 126 m v profilu 
DN 150 opět z PVC-U SN12, prodloužení stávající stoky je navrženo zejména z hygienických 
důvodů, kdy v současné době není odkanalizována dolní stanice vleku U lesa. 

Veškeré odpadní vody napojené na nové stoky tak budou převedeny na stávající kanalizaci a 
následně ČOV v Peci pod Sněžkou. 

Zásobování pitnou vodou 
Zásobování pitnou vodou zahrnuje výstavbu nových vodovodních řadů, čerpací stanice a 
podzemního vodojemu o objemu 150 m3. Celkem je navrženo 8 vodovodních řadů. Vodovodní 
řad č. 1 (předpoklad HDPE DN 100) délky cca 60 m slouží k napojení navrhované čerpací stanice 
na stávající vodovodní systém města Pec pod Sněžkou. Napojení je provedeno před Apartmánem 
Javor, řad dále pokračuje k navrhované čerpací stanici na p.č. 378/48 v k.ú. Pec pod Sněžkou v 
souběhu se stávající asfaltovou komunikací. 
Pro výstavbu čerpací stanice je vymezen prostor dle situačního výkresu. Čerpací stanice bude 
navržena bez akumulace a jako podzemní prefabrikovaná jímka složená ze skruží vnitřního 
průměru 2,0 m s jednoduchým domkem se střechou, nepřesahující půdorysně vymezené rozměry. 
Čerpací stanice bude vystrojena čerpadly a další potřebnou technologií. Předpokládaný výkon 
čerpadel je 2,2 l/s. Čerpací stanice bude vybavena obtokem a šachtou s protirázovým ventilem. 
Pro čerpací stanici bude zhotovena přípojka NN, předpokládá se napojení na stávající rozvod 
vedený ke dvěma nejbližším nemovitostem. 
Vodovodní řad č. 2 je navržen jako výtlačný řad do nově navrhovaného vodojemu, z tohoto řadu 
tedy nelze realizovat odběr. Výtlačné potrubí od čerpací stanice bude překopem křížit vodní tok 
Vlčí potok. Vodovodní řad je následně veden souběžně se stávajícím vodovodem a místní 
štěrkovou komunikací až po místo napojení navrhované kanalizace na kanalizaci stávající, od 
tohoto místa bude vodovodní řad uložen ve společném výkopu s navrhovanou kanalizací, stokou 
č. 1 až po místo rozdělení tras obou vedení v jihozápadním rohu p.č. 220/10 v k.ú. Pec pod 
Sněžkou. Vodovod zde dále pokračuje v souběhu s vodovodem stávajícím a hranicí pozemku č. 
224/1 až po nově navržený vodojem v jihovýchodním rohu p.č. 224/1 v k.ú. Pec pod Sněžkou. 
Vzhledem k převýšení v navržené trase tohoto vodovodního řadu bude řad proveden z litiny s 
následným přechodem na HDPE, předpokládaná dimenze DN 80, délka 2256 m. 
Nově navrhovaný vodojem je lokalizován v jihovýchodním rohu p.č. 224/1 v k.ú. Pec pod 
Sněžkou, pro výstavbu je půdorysně vymezen prostor 16,0 x 10,0 m (pro vlastní objekt trubního 
vodojemu), stavba bude realizována dle situačního výkresu (svahování, výkopy). Jako podzemní 
vodojem budou využity laminátové trubky DN 2400, 3 ks s využitelností dle zatížení s jednoduchou 
armaturní komorou, a jednoduchý nadzemní objekt. Vodojem bude mít užitný objem 150 m3. 
Vodojem je umístěn v prostoru stávající trasy vodovodu v místě, kde rovněž nahradí funkci 
stávající přerušovací nádrže. Pro vodojem bude provedena přípojka NN, předpokládá se napojení 
na podzemní kabel vedený na druhé straně asfaltové komunikace. 
Z vodojemu je navržen zásobní vodovodní řad č. 3, který je v celé své délce 1 816 m (HDPE DN 
80-100 ve svahově exponovaných úsecích) veden v souběhu s vodovodním řadem č. 2 a částečně 
i se stokou č. 1. Daný řad bude uložen ve stejném výkopu s těmito inženýrskými sítěmi. Vodovodní 
řad slouží jako zásobovací, budou z něj tedy realizovány odběry za využití redukčních ventilů. V 
rámci návrhu je uvažováno s výstavbou šachet s redukčními ventily. Vodovodní řad je ukončen u 
dolní stanice vleku Smrk na p.č. 185/19 v k.ú. Pec pod Sněžkou cca 66 m od místa napojení 
navrhované kanalizace. 
V souběhu s kanalizační stokou 1a do svahu nad objekty chaty Lenka a Konopindovy chaty je 
navržena boční větev označená jako vodovodní řad č. 3b dl. 97 m, HDPE PN16 50-80. 
Vodovodní řad č. 3 bude dále zokruhován se stávajícím systémem z armaturní šachty naproti 
Žižkově boudě řadem označeným jako 3a, který je veden souběžně s asfaltovou komunikací, dl. 
85 m, HDPE DN 80 (otevřeno v případě poruchy). 
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V rámci stavby je dále navrženo zokruhování stávajících vodovodních rozvodů v lokalitě Zahrádky 
pro možnost zásobování dílčích objektů z nově navrhovaného vodojemu 
v případě poruchy vodojemu stávajícího. Je navržen vodovodní řad č. 4, který je napojen na nově 
navrhovaný zásobovací vodovodní řad č. 3 v blízkosti Husovy boudy jižně, následně je veden v 
souběhu s asfaltovou komunikací i se zásahem do asfaltových ploch při průchodu lesem. Křížení 
Lučního potoka bude provedeno při západní straně otevřeným výkopem. V rámci návrhu je 
uvažováno s výstavbou šachty s redukčním ventilem. 
Vodovodní řad č. 4 je ukončen napojením na stávající rozvod před chatou Rozhlas, celková délka 
řadu je 680 m, materiál HDPE DN 80. 
Z tohoto místa dále plynule navazuje vodovodní řad č. 4a, který představuje rozšíření 
vodovodních sítí v lokalitě Zahrádky. Ten je v celé své délce veden buď v souběhu se stávající 
asfaltovou komunikací západně, či stávajícími inženýrskými sítěmi. Celková délka řadu č. 4a je 
321 m, materiál HDPE do DN 80. V rámci návrhu je uvažováno s výstavbou šachty s redukčním 
ventilem. 
Poslední vodovodní větev, označená jako vodovodní řad č. 5, délky  687 m je navržena v k.ú. 
Černý Důl a Velká Úpa I v lokalitě Lučiny a je v celé své délce uložena ve stejném výkopu jako 
kanalizační stoka 1, resp. stoka 1b. Vodovodní řad č. 5 bude řešen jako II. etapa stavby po 
dodatečných botanických průzkumech. 

 
Stavba obsahuje tyto části: 
 
stavební objekt SO 1……………..  stoková síť 
název objektu…………………........  stoka 1 – DN 300, délka 1863 m, gravitace 
parcelní čísla……………………….. p.p.č. 185/19, 186/2, 186/1, 188, 191/1, 192/1, 191/4, 

680/2, 191/3, 202/1, 201/1, 206/3, 210/4, *76/1, 209/7, 
210/3, 212/3, 212/5, 217/4, 217/14, 217/5, 219/3, 
219/1, 220/1, *80, 220/14, 220/11, 220/12, 800/9, 
220/10, 220/4, 222/17, 222/13, 222/14, 222/8, 222/9 
v k.ú. Pec pod Sněžkou a p.č.  *103/2, 821/1, 831/5, 
831/8 a 831/7 v k.ú. Černý Důl 

 
stavební objekt SO 2……………..  stoková síť 
název objektu…………………........  stoka 1a – DN 200, délka 97 m, gravitace 
parcelní čísla……………………….. p.p.č. 201/1, 800/4, 195/3, 195/2, 200 v k.ú. Pec pod 

Sněžkou 
 
stavební objekt SO 4……………..  stoková síť 
název objektu…………………........  stoka 2 – DN 150 délka 126 m, gravitace 
parcelní čísla……………………….. p.p.č. 251/1, *82 v k.ú. Pec pod Sněžkou 
 
stavební objekt SO 11……………..  čerpací stanice pitné vody a vodovodní řad 1- DN 

80 délka 60, gravitace  
parcelní čísla……………………….. p.p.č. 868, 378/47, 378/48 v k.ú. Pec pod Sněžkou 
 
stavební objekt SO 12…………  vodovodní řad 
název objektu…………………....  vodovodní řad 2 a 3 – DN 80-100, délka 2256 a 1788 

m, řad 2 výtlak, řad 3 gravitace 
parcelní čísla……………………..  p.p.č. 378/48, 793/1, 185/13, 185/1, 185/15, 185/24, 

185/19, 186/2, 186/1, 188, 191/1, 192/1, 191/4, 680/2, 
191/3, 202/1, 201/1, 206/3, 210/4, *76/1, 209/7, 210/3, 
212/3, 212/5, 217/4, 217/14, 217/5, 219/3, 219/1, 
220/1, *80, 220/14, 220/11, 220/12, 800/9, 220/10, 
220/4, 222/17, 222/13, 222/4, 224/1 v k.ú. Pec pod 
Sněžkou 

 



Č.j. MUTN 15070/2021 str. 4 

 
stavební objekt SO 13…………  vodojem 
parcelní čísla……………………..  p.p.č. 224/1 v k.ú. Pec pod Sněžkou 
 
stavební objekt SO 14…………  vodovodní řad 
název objektu…………………....  vodovodní řad 3a a 3b – DN 50-80, délka 85 a 97 m, 

gravitace 
parcelní čísla……………………..  p.p.č. 206/3, 206/2, 206/6, 201/1, 800/4, 195/3, 195/2, 

200 v k.ú. Pec pod Sněžkou 
 
stavební objekt SO 15…………  vodovodní řad 
název objektu…………………....  vodovodní řad 4 – DN 80, délka 680 m, gravitace 
parcelní čísla……………………..  p.p.č. 220/12, 220/11, 224/7, 800/9, 224/8, 224/9, 

698/1, 249, 247/1, 246/2 v k.ú. Pec pod Snšžkou 
 
stavební objekt SO 16…………  vodovodní řad 
název objektu…………………....  vodovodní řad 4a – DN 80, délka 321 m, gravitace 
parcelní čísla……………………..  p.p.č. 246/2, 698/1, 265/8, 265/7, 265/11 v k.ú. Pec 

pod Sněžkou 
 
provozní soubory PS 01..……  technologické vystrojení čerpací stanice pitné 

vody, technologická elektroinstalace, přípojka NN  
parcelní čísla…………………….  p.p.č. 378/48  a 378/47 v k.ú. Pec pod Sněžkou 
 
provozní soubory PS 02………  technologické vystrojení vodojemu, technologická 

elektroinstalace, přípojka NN  
parcelní čísla…………………….  p.p.č. 224/1 v k.ú. Pec pod Sněžkou a p.č. 819/6 v k.ú. 

Černý Důl 
 
 
Spolu s žádostí byly předloženy následující doklady:  

1) projektová dokumentace „Odkanalizování a zásobování pitnou vodou lokality Zahrádky a 
Vysoký Svah v Peci pod Sněžkou“, kterou zpracovali Ing. Jak Kroulík, Ing. Petr Plichta, 
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 
0401243, AKVOPRO s.r.o., IČ: 24232343 v prosinci 2019; 

2) plná moc pro zmocněnce ze dne 14.02.2017 a 18.02.2019; 
3) plán kontrolních prohlídek 
4) územní rozhodnutí MěÚ Trutnov, Odbor výstavby ze dne 19.11.2019, č.j. MUTN 95291/2019, 

sp.zn. 2019/6313/V/KOP; 
5) souhlas MěÚ Trutnov, Odbor výstavby s vydáním rozhodnutí o povolení stavby ze dne 

09.12.2020 č.j. MUTN 115839/2020 sp.zn. 2020/8673/V/KOP 
6) závazné stanovisko orgánu územního plánování Krajský úřad Královéhradeckého kraje, ze dne 

06.09.2019 č.j. KUKHK-20660/UP/2019 
7) koordinované závazné stanovisko MěÚ Trutnov, sp.zn. 2020/6936/REK, č.j. MUTN 

104534/2020 ze dne 02.11.2020; 
8) koordinované závazné stanovisko MěÚ Vrchlabí, č.j. KST-STAR/10906/2020 ze dne 

14.09.2020 
9) závazné stanovisko MěÚ Trutnov – OŽP, sp.zn. L/2019/5154/ŽP/HEJ, č.j. MUTN 80867/2019 

ze dne 30.09.2019, souhlas v ochranném pásmu lesa a lesních pozemcích 
10) stanovisko Policie ČR, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, č.j. KRPH-80806/Čj-2020-

051006 ze dne 07.11.2020 
11) stanovisko Městyse Černý Důl ze dne 23.04.2019 
12) sdělení MěÚ Pec pod Sněžkou ze dne 05.06.2019 č.j. SO-135/19-Ad, zařazení komunikací 
13) souhlas Města Pec pod Sněžkou ze dne 04.11.2020 č.j. 837/20-Vk 
14) rozhodnutí Správa KRNAP Vrchlabí – OSS ze dne 08.07.2019 zn. KRNAP 04222/2019, 

povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných rostlin a živočichů 
15) rozhodnutí Správa KRNAP Vrchlabí – OSS ze dne 22.12.2020 zn. KRNAP 08379/2020, 

povolení výjimky ze zákazu ve zvláště chráněných území 
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16) závazné stanovisko Správa KRNAP Vrchlabí – OSS ze dne 22.12.2020 zn. KRNAP 

08378/2020 
17) vyjádření CETIN, a.s. o existenci sítě elektrotechnických komunikací č.j. 637292/19 ze dne 

24.05.2019; 
18) Souhlas s umístěním stavby a s prováděnou činností v ochranném pásmu el. zařízení ČEZ 

Distribuce, a.s. ze 19.10.2020, zn. 001111140057; 
19) Souhlas ve smyslu energetického zákona ČEZ Distribuce, a.s. ze 14.10.2020, zn. 

001110901144; 
20) Souhlas se stavbou GasNet Služby s.r.o. o existenci plynárenských sítí, zn. 5002231981, dne 

27.10.2020;   
21) Stanovisko správce povodí Povodí Labe státní podnik Hradec Králové ze dne 27.10.2020 č.j. 

PLa/2020/040723                          
22) závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor KHK ze dne 13.11.2020, č.j. HSHK-5455-2/2020; 
23) Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice KHK ze dne 29.09.2020, sp.zn. S-KHSHK 

28251/2020/2, č.j. KHSHK 30083/2020/HOK.TU/Po; 
24) Vyjádření investora k projektové dokumentaci ze dne 04.12.2020  
25) Souhlasy vlastníků dotčených pozemků 
 
 
Vodoprávní úřad tímto, v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu, vyzývá zástupce 
žadatele, aby nejpozději v termínu do 31.03.2021 doložil doklady: 

 vyjádření Správy KRNAP Vrchlabí – správce toků 
 doklad o zaplacení správního poplatku 
 souhlasy vlastníků dotčených pozemků… doplnění 
 rozhodnutí o dočasném odnění z pozemků určených k plnění funkcí lesa …. MěÚ 

Trutnov – OŽP 
 

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako místně příslušný vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,   
o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a 
jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje 
v souladu s § 44 a § 47 správního řádu, § 115 vodního zákona, § 112 stavebního zákona zahájení 
vodoprávního řízení. Vzhledem k tomu, že žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení a 
vodoprávnímu úřadu jsou dostatečně známy místní poměry, upouští od místního šetření.  

Účastníci řízení mohou své námitky a stanoviska uplatnit na Odboru životního prostředí Městského 
úřadu Trutnov nejpozději do 15 dní ode dne doručení tohoto oznámení. K později podaným 
stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá stanoviska dotčené 
orgány 

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na Městském úřadu Trutnov, Odboru životního prostředí, 
Slovanské náměstí 165, Trutnov v úřední hodiny: pondělí 08.00 - 17.00 hod., středa 08.00 - 17.00 
hod., tel 499 803 255. 

 
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz 
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno 
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České 
republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu 
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Nechá-li se některý z 
účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce platnou plnou moc. 

 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může 
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 
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Okruh účastníků řízení vodoprávní úřad stanovil následovně: 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu  a § 109 a) až d) stavebního zákona –  
na doručenku 
 Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČO 60108711, nábřeží Václava Havla 19, 541 01  

Trutnov  - žadatel, investor 
 
vlastníci dotčených pozemků: 

• Město Pec pod Sněžkou, IČO 00278181, Pec pod Sněžkou 230, 542 21  Pec pod Sněžkou 
• Správa Krkonošského národního parku, OVV, oddělení správy majetku, IČO 00088455, 

Dobrovského 3, 543 01  Vrchlabí, 
• Ski Pec a.s., IČO 47468360, Pec pod Sněžkou 257, 542 21  Pec pod Sněžkou, 
• Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08  Hradec Králové, 
• UNIVERSAL PROPERTY s.r.o., IČO 06397786, Čechova 1100/20, 500 02  Hradec 

Králové, 
• SKI KLUB LOKO, spol. s r.o., IČO 60108215, Břetislavova 1057/6, 500 02  Hradec Králové, 
• MEDOSS spol. s r.o., IČO 45146128, Rožmitálská 144, 262 72  Březnice, 
• MEGA PLUS s.r.o., IČO 64793281, Černohorská 265, 542 25  Janské Lázně, 
• Ing. Jiří Kácovský, nar. 20.06.1954, Pec pod Sněžkou 23, 542 21  Pec pod Sněžkou, 
• Ing. Jiří Borna, nar. 19.10.1957, Pod Klůčkem 253, 549 54  Police nad Metují, 
• Ing. Eva Bornová, nar. 12.02.1966, Pod Klůčkem 253, 549 54  Police nad Metují, 
• HOKOZ spol. s r.o., IČO 62026500, Nábřežní 87/2, 150 00  Praha, 
• Klára Kejvalová, nar. 14.11.1968, Na okraji 439/44, 162 00  Praha, 
• Bouda Slovanka s.r.o., IČO 25278088, 
• Markéta Johnová, nar. 07.04.1938, Chodská 410, 541 01  Trutnov, 
• David Mašek, nar. 28.11.1973, Melantrichova 2000/36, 251 01  Říčany, 
• Lenka Mašková, nar. 21.03.1976, Melantrichova 2000/36, 251 01  Říčany, 
• Ing. Matěj Šašek, nar. 30.08.1988, Nad Primaskou 292/45, 100 00  Praha, 
• Ing. Dominik Šašek, nar. 04.10.1991, Za Kostelem 456, 252 67  Tuchoměřice, 
• Ondřej Kec, nar. 25.10.2012, Prokopova 164, 281 63  Kostelec nad Černými lesy, 
• Lukáš Kec, nar. 22.12.1989, Milady Horákové 513/17, 170 00  Praha, 
• Kateřina Hašková, nar. 13.09.1963, K průhonu 522, 155 31  Praha, 
• Tělocvičná jednota Sokol Nusle Praha, IČO 00569488, 
• Jiří Lenc, nar. 24.03.1975, Na hřebenech II 1204/7, 147 00  Praha, 
• Silvie Lencová, nar. 25.02.1976, Na hřebenech II 1204/7, 147 00  Praha, 
• JUDr. Martin Purkyt, nar. 09.05.1978, Na Císařce 3223/24, 150 00  Praha, 
• AGRO CS a.s., IČO 64829413, Říkov 265, 552 03  Říkov, 
• MĚSTO NÁCHOD, IČO 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod, 
• Jana Hladká, nar. 26.01.1988, Křižíkova 53/52b, 186 00  Praha, 

Podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 109 stavebního zákona) – povolení stavby vodního díla: 

• Město Pec pod Sněžkou, IČO 00278181, Pec pod Sněžkou 230, 542 21  Pec pod Sněžkou 
• Městys Černý Důl, IČO 277720, Černý Důl 48, 543 44  Černý Důl, 
• ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02  Děčín, 
• CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00  Praha, 
• GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00  Brno – obec, na jejímž 

• Správa Krkonošského národního parku, správa toků, IČO 00088455, Dobrovského 3, 543 
01  Vrchlabí, 

Dotčené orgány:  
• Správa Krkonošského národního parku, OSS,  
• Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov,  
• Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní 

pracoviště Trutnov,  
• Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a krajiny,  
• Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí  
• Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu  
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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. Účastník řízení ve 
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody 
podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.  
 
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném 
termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 
odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, 
které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
 
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo 
stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo 
má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné 
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 
společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v 
rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního 
právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným 
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 
 
Účastníci vodoprávního řízení či jejich zástupci a dotčené orgány jsou povinni předložit na výzvu 
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Ten, kdo činí úkony jménem právnické osoby, je 
povinen prokázat své oprávnění.  

 
 
 
 
  
Ing. Monika Brázdová 
oprávněná úřední osoba 
 

 
Příloha pro zástupce žadatele 
- výzva k zaplacení správního poplatku dle pol. 18 bodu 1. písmena h) zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích 6000,-   
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se 
považuje písemnost za doručenou (vznikají právní účinky spojené s doručením písemnosti). 
Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.trutnov.cz). 
 
Město Pec pod Sněžkou a Městys Černý Důl  jsou rovněž povinni tuto písemnost vyvěsit na 
svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů a současně způsobem umožňujícím 
dálkový přístup dle správního řádu.  
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: ……………………………  
 
 
Sejmuto dne…………………………….  
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
 
 
 
 
Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: ………………………………………………………  
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění písemnosti na elektronické úřední desce. 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -  
 

 
Rozdělovník 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
AKVOPRO s.r.o., IDDS: 7j5k44v 
Město Pec pod Sněžkou, IDDS: sdxausc 
Správa Krkonošského národního parku, OVV, oddělení správy majetku, IDDS: ssxrbr7 
Správa Krkonošského národního parku, správa toků, IDDS: ssxrbr7 
Ski Pec a.s., IDDS: an3t7sq 
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
UNIVERSAL PROPERTY s.r.o., IDDS: gtxqfmm 
SKI KLUB LOKO, spol. s r.o., IDDS: ug22nmz 
MEDOSS spol. s r.o., IDDS: 65p57xb 
MEGA PLUS s.r.o., IDDS: h2rk4ch 
Ing. Jiří Kácovský, Pec pod Sněžkou č.p. 23, 542 21  Pec pod Sněžkou 
Ing. Jiří Borna, Pod Klůčkem č.p. 253, Velká Ledhuje, 549 54  Police nad Metují 
Ing. Eva Bornová, Pod Klůčkem č.p. 253, Velká Ledhuje, 549 54  Police nad Metují 
HOKOZ spol. s r.o., IDDS: shhah57 
Klára Kejvalová, Na okraji č.p. 439/44, Praha 6-Veleslavín, 162 00  Praha 616 
Bouda Slovanka s.r.o., IDDS: 7p8skaa 
Markéta Johnová, Chodská č.p. 410, Horní Předměstí, 541 01  Trutnov 1 
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David Mašek, Melantrichova č.p. 2000/36, 251 01  Říčany u Prahy 
Lenka Mašková, Melantrichova č.p. 2000/36, 251 01  Říčany u Prahy 
Ing. Matěj Šašek, Nad Primaskou č.p. 292/45, 100 00  Praha 10-Strašnice 
Ing. Dominik Šašek, Za Kostelem č.p. 456, 252 67  Tuchoměřice 
Ondřej Kec, Prokopova č.p. 164, Kostelec nad Černými lesy, 281 63  Kostelec nad Černými Lesy 
Lukáš Kec, Milady Horákové č.p. 513/17, 170 00  Praha 7-Holešovice 
Kateřina Hašková, K průhonu č.p. 522, Praha 5-Lipence, 155 31  Praha 511 
Tělocvičná jednota Sokol Nusle Praha, IDDS: e699jhq 
Jiří Lenc, Na hřebenech II č.p. 1204/7, Praha 4-Podolí, 147 00  Praha 47 
Silvie Lencová, Na hřebenech II č.p. 1204/7, Praha 4-Podolí, 147 00  Praha 47 
JUDr. Martin Purkyt, Na Císařce č.p. 3223/24, 150 00  Praha 5-Smíchov 
AGRO CS a.s., IDDS: t8dvjxw 
MĚSTO NÁCHOD, IDDS: gmtbqhx 
Jana Hladká, IDDS: ea5msxs 
Městys Černý Důl, IDDS: piube4y 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
  
dotčené správní úřady 
Správa Krkonošského národního parku, OSS, IDDS: ssxrbr7 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní 
pracoviště Trutnov, IDDS: dm5ai4r 
Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a krajiny, IDDS: 
3acbs2c 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: 
gcgbp3q 
Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, IDDS: f77btm4 
  
ostatní 
Městský úřad Pec pod Sněžkou, Stavební odbor, IDDS: sdxausc 
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