VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod,
odloučené pracoviště - Palachova 1303, Náchod
Čj. 3596/2011/ŽP/He/3
Vyřizuje: Hejduk
tel.: 491 405 463
e-mail: libor.hejduk@mestonachod.cz

Náchod 28. listopadu 2011

Účastník řízení:
Vodovody a kanalizace Náchod a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod

Rozhodnutí ve věci prodloužení platnosti stavebního povolení ke stavbě vodního díla
„Skupinový projekt Metuje, kanalizace Hronov - Zbečník“ v katastrálním území
Zbečník

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, žadateli, kterým je společnost :
Vodovody a kanalizace Náchod a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod
IČO 48172628
v souladu s ustanovením § 115 odst. 4 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
prodlužuje platnost stavebního povolení čj. 4721/2008/ŽP/He/3 ze dne 13. února 2009,
kterým byla povolena stavba vodního díla „Skupinový projekt Metuje, kanalizace Hronov Zbečník“ v katastrálním území Zbečník,
do 31. prosince 2015.
Ostatní části rozhodnutí a podmínky pro provedení stavby zůstávají nadále v platnosti.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové podáním učiněným u
Městského úřadu Náchod.

otisk úředního razítka

Ing. Libor Hejduk v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Dotčené správní orgány:
(doporučeně)
Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství - zde
Městský úřad Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov
Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí – zde –
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská 530,
549 32 Velké Poříčí
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, SCHKO Broumovsko, Ledhujská 59,
549 54 Police n/Met.
Policie České republiky, okresní ředitelství, dopravní inspektorát Náchod, 547 45 Náchod
Na vědomí:
Městský úřad Náchod - zde (vyhláška k vyvěšení)
Městský úřad Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov (vyhláška k vyvěšení)
Povodí Labe s.p. Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Vodoprávní úřad žádá odbor kancelář tajemníka a Městský úřad Hronov o vyvěšení
vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a vyznačení data vyvěšení. Na vyhlášce musí být
označen orgán, který ji vyvěsil, datum vyvěšení a následně sejmutí a podpis oprávněné osoby.
Po vyznačení data musí být vyhláška neprodleně vrácena vodoprávnímu úřadu. Oznámení je
zpřístupněno na www.mestonachod.cz

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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