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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství,
věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 1 písm. c) a § 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"),
účastníkům řízení v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu,
Soňa Kvítková, nar. 12.10.1968, Štefánikova 320/19, 500 11 Hradec Králové 11,
Ing. Tomáš Kvítek, nar. 18.6.1964, Štefánikova 320/19, 500 11 Hradec Králové 11,
které zastupuje Global - Geo, s.r.o., IČO 27472540, Akademika Heyrovského 1178/6,
500 03 Hradec Králové 3,

I. vydává
podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 vodního zákona
společné povolení, kterým se schvaluje stavební záměr
a vymezí pozemky pro jeho realizaci
pro stavbu „Vrtaná studna na parcele č. 915/81 v k.ú. Nový Hradec Králové“ umístěnou
p.č. 915/81 v katastrálním území Nový Hradec Králové, městě Hradec Králové, kraji
Královéhradeckém.

Zn. SZ MMHK/147936/2022ŽP1/Pra

a) Druh a účel umisťované stavby:
Druh stavby: vrtaná studna (hluboká 29 m), přívodní vodovod a elektropřípojka
Účel stavby: závlaha pozemků v době vegetace a venkovní sprcha
b) Parcelní čísla a druhy pozemků podle katastru nemovitostí:
p.č. 915/81 v k.ú. Nový Hradec Králové – zahrada
c) Umístění stavby na pozemku, zejména vzdálenosti a odstup od hranic pozemků
Stavba vrtané studny se nachází na pozemku p.č. 915/81 v katastrálním území Nový Hradec
Králové ve vzdálenosti cca ve vzdálenosti 2,15 m od p.č. 915/1 k.ú. Nový Hradec Králové a
ve vzdálenosti 2,2 m od p.č. 915/82 k.ú. Nový Hradec Králové.
Přívodní vodovod k venkovní sprše vede po pozemku p.č. 915/81 v k.ú. Nový Hradec
Králové ve vzdálenosti 2,2 m od parcely č. 915/82 k.ú. Nový Hradec Králové. Umístění
přívodního vodovodu je patrné z podrobné situace stavby v měřítku 1:500, která je součástí
PD.
Přípojka elektrické energie pro čerpadlo studny je vedena po pozemku p.č. 915/81 v
katastrálním území Nový Hradec Králové.
d) Určení prostorového řešení stavby (půdorysnou velikost, výšku a tvar a základní
údaje o její kapacitě)
Vrtaná studna je vystrojená PVC-U zárubnicemi prům. 125 mm. Celková hloubka studny je
29 m. Vrtaná studna je zakončena zhlavím, které tvoří plastová studniční jímka DN 1200 mm
se vstupním komínkem DN 600. Jímka bude kryta vodotěsným poklopem. V okruhu 2 m od
studny bude zřízen trávník a nebude zde prováděna pěstitelská činnost. Přívodní vodovod ke
sprše bude z polyetylenu PE100 D 32 x 3,0 mm, v délce cca 16 m. Potrubí bude uloženo v
rýze do nezámrzné hloubky na pískový podsyp.
Elektrokabel pro připojení čerpadla ve studni CYKY 5Cx2,5 mm2 bude veden z rozvodné
skříně objektu.
e) Vymezení území dotčeného vlivy stavby
pozemek přímo dotčený stavbou: p.č. 915/81 v katastrálním území Nový Hradec Králové
sousední pozemky, které mohou být jakýmkoliv způsobem dotčeny či ovlivněny tímto
rozhodnutím: p.č. 915/1, 915/82, 915/10 a 915/80 to vše v k.ú. Nový Hradec Králové
f) Vymezení stavebního záměru pro stavbu vodního díla
„Vrtaná studna na parcele č. 915/81 v k.ú. Nový Hradec Králové“ obci Hradec Králové,
v kraji Královéhradeckém
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

Královéhradecký
Hradec Králové
647187
Nový Hradec Králové
parc. č. 915/81
1-03-01-002
4360 - Labská křída
1044155.9 , 638858.7

Údaje o povolované stavbě vodního díla:
Povolovaná vodní díla…………………………….. studna vrtaná, přívodní vodovod
Počet povolovaných studní ………………………. 1
Účel užití vody………………………………….…... závlaha pozemku a zahradní sprcha
Studna ………………………………………………. jímací
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II. stanovuje podmínky pro umístění a provedení stavby
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

dle § 94p odst. 1 stavebního zákona:
Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací a se situací stavby, která je
součástí projektové dokumentace a je vypracovaná Ing. Janem Šafářem (autorizovaným
inženýrem pro stavby vodního hospodářství ČKAIT č. 0602031), datum červenec 2022,
č.zak. Z2213, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500, dále
obsahuje zakreslení stavebního pozemku, požadované umístění stavby, zejména
vzdálenosti od hranice pozemku a sousedních pozemků či staveb.
Stavbou nebudou žádným negativním způsobem dotčeny okolní pozemky a nemovitosti.
Stavba studny bude provedena dle projektové dokumentace stavby s názvem „Projekt
vrtané studny“, zpracovaná vypracovaná Ing. Janem Šafářem (autorizovaným
inženýrem pro stavby vodního hospodářství ČKAIT č. 0602031), datum červenec 2022,
č.zak. Z2213, ověřené ve vodoprávním řízení. Případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
Stavba bude prováděna dodavatelsky firmou s oprávněním, za dodržení všech
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Na stavbě musí být po celou dobu realizace k dispozici ověřená projektová
dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny,
popřípadě jejich kopie.
Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce,
jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navrhovaný účel zaručují, že stavba
při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní
požadavky na mechanickou odolnost, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost
při udržování a užívání stavby.
Termín pro dokončení stavby je 12/2024
Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

III. vydává
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona

povolení k nakládání s podzemními vodami
k jejich odběru z vrtané studny na pozemku p.č. 915/81 v k.ú. Nový Hradec Králové, v obci
Hradec Králové, kraji Královehradeckém,
Údaje o povoleném množství odebíraných podzemních vod:
Průměrný odběr ( l . s-1 )
Maximální odběr ( l . s-1 )
Měsíční odběr (m3.měsíc-1)
Roční odběr (m3 . rok-1 )
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá

0,1
0,1
18,6
112
6

Lokalizace místa odběru podzemních vod:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
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Královéhradecký
Hradec Králové
647187
Nový Hradec Králové
parc. č. 915/81
1-03-01-002
4360 - Labská křída
1044155.9 , 638858.7
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Účel nakládání s vodami:
Podzemní voda bude sloužit jako zdroj vody pro závlahu zahrady a zahradní sprchu
IV. stanovuje podmínky
za kterých se nakládání s vodami – odběr podzemních vod podle ustanovení § 9 odst. 1
vodního zákona povoluje:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Odběr podzemní vody bude prováděn v souladu se závěrečnou zprávou
hydrogeologického průzkumu zpracovanou Global-Geo, s.r.o., Hradec Králové,
odpovědný řešitel Ing. Pavel Žaba, datum červen 2022, č.geofondu 1194/2022
Odebraná voda smí být odebírána pouze pro vymezený účel a v max povoleném
množství daném tímto rozhodnutím; v případě změny bude požádáno o změnu
rozhodnutí
Množství odebrané vody bude pro kontrolní účely měřeno. Údaj za kalendářní rok bude
zaznamenáván a údaje budou uloženy u investora min. po dobu 2 let.
Okolí ve vzdálenosti v okruhu 12 m od osy studny bude udržováno v čistotě. V tomto
prostoru je třeba vyloučit jakékoliv znečišťování terénu, pohyb těžké techniky, parkování
vozidel či mechanizmů. Je třeba dodržet minimální vzdálenosti možných zdrojů
znečištění dané vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Povolení odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody
v místě odběru
Platnost povolení k odběru podzemní vody je do 31. 12. 2062.

Odůvodnění:
Dne 11.8.2022 podal žadatel Soňa Kvítková, nar. 12.10.1968, Štefánikova 320/19, 500 11
Hradec Králové 11 a Ing. Tomáš Kvítek, nar. 18.6.1964, Štefánikova 320/19, 500 11 Hradec
Králové 11, které zastupuje Global - Geo, s.r.o., IČO 27472540, Akademika Heyrovského
1178/6, 500 03 Hradec Králové 3 žádost ve věci „Vrtaná studna na parcele č. 915/81 v k.ú.
Nový Hradec Králové“, na parc. č. 915/81 v katastrálním území Nový Hradec Králové. Dnem
podání bylo zahájeno správní řízení.
Spolu s žádostí o společné povolení ke stavbě vodního díla byly předloženy
následující doklady:
- Hydrogeologický posudek zpracovaný – společností Global-Geo, s.r.o., Hradec
Králové, odpovědný řešitel Ing. Pavel Žaba, datum červen 2022, č.geofondu
1194/2022
- Dokumentace stavby „Vrtaná studna na parcele č. 915/81 v k.ú. Nový Hradec
Králové“, zpracovaná Ing. Janem Šafářem (autorizovaným inženýrem pro stavby
vodního hospodářství ČKAIT č. 0602031), datum červenec 2022, č.zak. Z2213
- Plná moc
- LV ke stavbou dotčenému pozemku
- Doklad o zaplacení správního poplatku 300,- Kč. Ze dne 21.9.2022
Podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona, § 94m stavebního zákona a § 44 a § 47
správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení společného územního a
stavebního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou
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a oznámením pod sp.zn.SZ MMHK/147936/2022ŽP1/Pra/MMHK/150255/2022 ze dne
17.8.2022, jímž upustil od ohledání na místě, a ve kterém byli účastníci řízení a dotčené
orgány upozorněni, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději 15 dnů ode dne
doručení oznámení, nebude možno brát zřetel.
V rámci společného povolení bylo zjištěno:
Žadatel má právo k pozemku, které mu dovolí realizovat stavbu pro navrhovaný účel využití.
Toto právo k pozemku p.č. 915/81 v katastrálním území Nový Hradec Králové správní orgán
ověřil v dálkovém přístupu do katastru nemovitostí.
Z hlediska vymezení pozemků pro stavbu vrtané studny bylo zjištěno:
Speciální stavební úřad přezkoumal úplnost předložené dokumentace pro vydání
společného povolení, zda obsahuje náležitosti podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace je zpracována
v souladu s územně plánovací dokumentací. Projektová dokumentace je úplná,
přehledná, v odpovídající míře jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu. Ke stavbě
je zajištěn příjezd ze stávající veřejné komunikace, přiléhající k pozemku, předložené
podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
Podle § 23 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. části třetí této vyhlášky se stavby umísťují tak,
aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby nesmí být
znemožněna zástavba sousedního pozemku. Toto ustanovení stavba splňuje.
Podle § 24a vyhlášky č. 501/2006 Sb. studna pro individuální zásobování vodou musí být
situována do prostředí, které není zdrojem možného znečištění ani ohrožení jakosti vody ve
studni, a v takové poloze, aby nebyla ovlivněna vydatnost sousedních studní. Toto
ustanovení stavba splňuje.
Vodoprávní úřad se v řízení zabýval souladem záměru s územně plánovací dokumentací –
se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje, které vydalo zastupitelstvo
Královéhradeckého kraje formou opatření obecné povahy ze dne 8.9.20111, usnesením č.
ZK/22/1564/2011 s účinností dne 16.11.2011. Dle ust. § 36 odst. 5 stavebního zákona jsou
Zásady územního rozvoje závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních
plánů a pro rozhodování v území.
Záměr byl dále posuzován s územním plánem Hradce Králové schváleným dne 21.1.2000.
Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č.1/2002 o závazné části Úpm HK, kterou
byla vyhlášena závazná část Úpm HK, vymezená usnesením zastupitelstva města Hradec
Králové č. 249/2002 ze dne 25.6.2002 o schválení změny Úpm HK č.25, nabyla účinnosti
dne 18.7.2002.
Jedná se o stavbu, která je v souladu s přípustným využitím a plně respektuje podmínky
stanovené územním plánem.
Posouzení záměru s obecnými požadavky na využití území:
Vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska souladu s obecnými požadavky na výstavbu ve
smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona.
Záměr žadatele je v souladu s požadavky dle § 94o stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů:
• na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem;
• zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů.
Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby
Z hlediska schválení stavebního záměru pro stavbu vrtané studny bylo zjištěno:
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Projekt stavby vrtané studny byl vypracován Ing. Janem Šafářem (autorizovaným inženýrem
pro stavby vodního hospodářství ČKAIT č. 0602031), datum červenec 2022, č.zak. Z2213.
Tento projekt řeší odběr podzemních vod pro závlahu pozemku a zahradní sprchu.
Při stanovení množství odebírané vody a doby platnosti povolení k nakládání s vodami
(odběr podzemních vod) vycházel vodoprávní úřad ze žádosti žadatele a z
hydrogeologického posudku.
Během řízení byly doloženy všechny povinné doklady podle příslušných ustanovení vyhlášky
č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o
dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění a vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Při
společném územním a stavebním řízení stavby vodního díla a stanovení rozsahu nakládání
s vodami vycházel vodoprávní úřad z projektové dokumentace, hydrogeologického
průzkumu, podmínek dotčených orgánů, žádosti žadatele.
Předmětný záměr je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení
stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého
stavu dotčeného vodního útvaru.
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 neshledal důvody, které by bránily
vydání společného povolení.
V průběhu vodoprávního řízení nebyly vzneseny námitky.
Odběr podzemních vod:
Pro odběr podzemních vod byla stanovena povinnost měření odebraného množství,
přestože odebrané množství nedosahuje limitů daných vodním zákonem.
V zahrádkářské kolonii dochází z důvodu opakujících se srážkově nepříznivých období
k rostoucímu zájmu o budování vlastních zdrojů vody. Z důvodu posouzení bilančních
možností území zahrádkářské kolonie „Zlatá růže“ pro odběr vody z vlastních zdrojů nechal
Magistrát města Hradce Králové zpracovat pro hydrogeologický posudek. Posudek
zpracovala firma FINGEO s.r.o. Choceň v březnu 2020. Posudek definoval v daném území
dva kolektory podzemní vody a pro každý stanovil množství a podmínky pro odběr vod. Pro
jejich dodržení je třeba mít informaci o odebraném množství vod z jednotlivých studní. Na
základě výše uvedených skutečností vodoprávní úřad přistoupil ke stanovení povinnosti
instalace vodoměru.
Doba povolení k nakládání s vodami byla stanovena v souladu s ustanovením § 9 odst. 1
vodního zákona
Účastníci řízení byli určeni dle § 109 odst. 1 stavebního zákona a dle § 115 vodního
zákona v souladu s § 27 správního řádu:
I. ve věci povolení nakládání s vodami
žadatel a oprávněný - podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
Ing. Tomáš Kvítek, Štefánikova 320/19, 500 11 Hradec Králové 11
Soňa Kvítková, Štefánikova 320/19, 500 11 Hradec Králové 11
obec - § 115 odst. 4) vodního zákona
Statutární město Hradec Králové, prostř. MMHK, odboru správy majetku města,
Československé armády 408, Hradec Králové
II. ve věci umístění a povolení stavby vodního díla
stavebník a žadatel - § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona v souladu s § 27 odst. 1
písm. a) správního řádu
Ing. Tomáš Kvítek, Štefánikova 320/19, 500 11 Hradec Králové 11
Soňa Kvítková, Štefánikova 320/19, 500 11 Hradec Králové 11
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obec – na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn - podle § 94k písm.
b) stavebního zákona
Statutární město Hradec Králové, prostř. MMHK, odboru správy majetku města,
Československé armády 408, Hradec Králové
osoby, jejichž práva, nebo povinnosti mohou být dotčeny - § 27 odst. 2 správního řádu
Vlastníci pozemků p.č. 915/1, 915/82, 915/10 a 915/80 k.ú. Nový Hradec Králové
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Z důvodu velkého počtu účastníků řízení bylo řízení vedeno formou veřejné vyhlášky dle
§ 25 správního řádu v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu a dle § 115 odst. 8 vodního
zákona.
Z hlediska zájmů daných § 23 vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe
a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§24 až 26 vodního zákona) je
předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení
stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého
stavu dotčeného vodního útvaru.
Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými
platnými dokumenty.
Doklady nezbytné pro vydání povolení spolu s projektovou dokumentací tvoří spisovou
složku k rozhodnutí a jsou ponechány k archivaci.
Upozorňujeme:
Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě
tohoto povoleného nakládání.
Podle § 15 odst. 3 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, nesmí být
vodovodní potrubí veřejného vodovodu propojeno s potrubím z jiného zdroje vody (např.
studny), který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému.
Podmínkou pro zavedení studniční vody pro zásobení rekreačního objektu je vyřešení
likvidace splaškových vod v souladu s platnou legislativou.
V souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona, vyžaduje-li to veřejný zájem,
zejména je-li přechodný nedostatek vody, může vodoprávní úřad rozhodnutím nebo
opatřením obecné povahy bez náhrady upravit na dobu nezbytně nutnou povolená nakládání
s vodami, popřípadě tato nakládání omezit nebo i zakázat.
Podle § 12 odst. 4 zákona o vodách, ve smyslu zákona 150/2010 Sb., je nutno žádost o
změnu doby platnosti povolení k nakládání s vodami podat před uplynutím doby platnosti
povolení k nakládání s vodami. V takovém případě povolení k nakládání s vodami
nezanikne, dokud o žádosti nebude pravomocně rozhodnuto.
Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 správního
řádu). Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode
dne, kdy nabylo právní moci (§ 115 odst. 4 stavebního zákona).
Vodoprávní úřad stanovil, že studnu lze užívat pouze na základě vydání kolaudačního
souhlasu. Jelikož studna může ovlivnit okolní zdroje podzemních vod, může mít za následek
podstatné snížení hladiny podzemních vod a dále s ohledem na možnost vniknutí znečištění
z okolního prostředí do podzemních vod, je třeba při závěrečné kontrolní prohlídce ověřit, že
stavba byla provedena v souladu se schválenou PD a s rozhodnutím o povolením stavby.
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Proto je třeba požádat příslušný vodoprávní úřad po dokončení stavby o vydání
kolaudačního souhlasu (§ 122 odst. 1 stavebního zákona).
Pro další korespondenci používejte prosím naši značku.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu
odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá. Lhůta pro odvolání je 15
dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tj. počet
účastníků + 1 ks, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, podáním učiněným u
Magistrátu města Hradec Králové. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
na jeho náklady Magistrát města Hradec Králové v souladu s § 82 odst. 2 správního řádu.

otisk úředního razítka
Ing. Jitka Prášková
oprávněná úřední osoba
referent vodoprávního úřadu
Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. Global - Geo, s.r.o., IDDS: i898gp9
ostatní
2. Magistrát města Hradce Králové, odbor správní, Československé armády č.p. 408, 502 00
Hradec Králové
Vypraveno dne:

Příloha č. 1
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Žádost o vyvěšení:
Veřejná vyhláška Magistrátu města Hradce Králové
č.j.: SZ MMHK/147936/2022ŽP1/Pra ze dne ve věci: „Vrtaná studna na parcele č.
915/81 v k.ú. Nový Hradec Králové
“, na parc. č. 915/81 v katastrálním území Nový Hradec Králové.
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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