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oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství 
 

    
OZNÁMENÍ 

o zahájení vodoprávního řízení  

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
 

Žadatel, město Pilníkov, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČ 278190, podal dne 14.11.2017 u 
Městského úřadu Trutnov, Odboru životního prostředí žádost o změnu stavby před dokončením 
pro stavbu „Městská kanalizace a čistírna odpadních vod v Pilníkově“ a o změnu povolení 
k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových z této stavby. Dnem 
podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní řízení. 

Stavba „Městská kanalizace a čistírna odpadních vod v Pilníkově“ byla povolena rozhodnutím 
Městského úřadu Trutnov, Odboru životního prostředí ze dne 23.01.2013, č. j. 2012/4249/ŽP/ANP 
zároveň s povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Rozhodnutím téhož 
správního orgánu ze dne 19.02.2016, sp. zn. 2016/833/ŽP/KAV byla povolena změna stavby před 
dokončením spočívající ve změně termínu k dokončení stavby, a to do 31.12.2019. 

Nynější změny jsou vyvolány zejména upuštěním sousední obce Vlčice od napojení na nově 
budovanou kanalizaci s čistírnou odpadních vod a změnou vlastnických poměrů v místě stavby.  

A Změna stavby před dokončením spočívá v: 

1. Nová stoka B5-3 v ul. Ke Hřišti  
- změna způsobu odkanalizování objektů č. p. 141, 142 a 143 – původně do stoky B5, 

nově do stoky B5-3 gravitačně, včetně odboček v délce 16,71 m 
- dotčené pozemky: p. č. 1235, k. ú. Pilníkov I 

původně - 
nově délka 59,0 m 

2. Gravitační napojení objektu č. p. 227 v ul. Novoměstská do stoky C 
- změna způsobu odkanalizování objektu č. p. 227 – původně do výtlaku V2, nově do stoky 

C gravitačně 
- dotčené pozemky: p. č. 1531/1, 15/8, k. ú. Pilníkov II 

původně délka 29,3 m tlaková 
nově délka 60,65 m gravitační 

 
3. Prodloužení výtlaku V2 

Výtlak V2 byl upraven, aby nebyl v kolizi se stávající trasou vodovodu. 
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původní délka 428,6 m 
nová délka 441,27 m 

 
4. Přespádování stoky I a změna tras stoky J a J1 

stoka I 
- původně napojení do výtlaku, nově napojení do stoky D  
- zrušení výtlaku V6, ČS 7, elektropřípojky a přečerpávací šachty ČS-14 
- dotčené pozemky: 1236, 1656, 1507, 1505, 1658, 1506, 1504, 1500, 1501, 1502, 1503, 

249/2, 1199 v k. ú. Pilníkov I 
původně délka 192,0 m 
nově délka 253,3 m 

stoka J 
- původně v asfaltové části p. č. 1236, nově částečně v travnaté části p. č. 1236 
- zrušení přečerpávací šachty ČS J-5 a elektropřípojky  

původně délka 166,6 m 
nově délka 148,1 m 

stoka J1 
původně délka 61,8 m 
nově délka 67,0 m 

5. Gravitační napojení objektů č. p. 234 – 243 v ul. Mlýnská 
- změna způsobu odkanalizování objektů č. p. 234 až 243 – původně tlakově do výtlaku 

V5, nově do stoky L gravitačně, včetně odboček  
- zrušení výtlaku V5-1 
- dotčené pozemky: p. č. 36 (ZE), 58, 55/1, 55/2, 1499/1, 1527/1, 34 (ZE), 1527/5, 1565, 

1557/3, 66, 63, 1494/1, st. 52, k. ú. Pilníkov II 

výtlak V5 
původně délka 497,0 m 
nově délka 18,8 m 

 stoka L 
původně - 
nově délka 470,8 m 

6. Změna trasy stoky B 
- původně v cestě, nově v travnaté ploše 
- nově dotčené pozemky: p. č. 1215/1, 12, 13, st. 172, k. ú. Pilníkov I 

původně délka 111,9 m 
nově délka 133,9 m 

7. Gravitační napojení objektů v ul. Trutnovská do stoky M 
- změna způsobu odkanalizování objektů č. p. 293 – 427, původně do výtlaku V4 a V4-1, 

nově do stoky M gravitačně včetně 12 odboček v délce 53,59 m 
- zrušení výtlaku V4 v délce 270,9 m a výtlaku V4-1 v celé délce, tj. 53,9 m 
- přeložka vodovodu PVO 3 v délce 237,6 m 
- dotčené pozemky: p. č. 846/2, 886/2, 1001, 1000, 1114, 1349, k. ú. Pilníkov III 

původně - 
nově délka 373,2 m 

8. Prodloužení stok C a B1, zahloubení stoky B, zrušení 3 čerpacích šachet 
- zrušení 3 přečerpávacích šachet a 2 výtlačných potrubí 
- výtlačné potrubí ze zrušených ČŠ (na stoce B-1 a C) nově gravitační 
- dotčené pozemky: 1566, 1567, 1569, 1531/1, k. ú. Pilníkov II, 1666, 1676, 1215/1, 59/1, 

64/1, 1550, 56/4, k. ú. Pilníkov I 

stoka A 
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původně délka 138,2 m 
nově délka 133,2 m 

  

stoka B 
původně délka 360,6 m 
nově délka 340,6 m 

stoka B1 
původně délka 310,0 m 
nově délka 402,7 m 

stoka C 
původně délka 418,0 m 
nově délka 477,4 m 

výtlak na V2 
původně délka 519,6 m 
nově délka 531,4 m 

 
9. Gravitační propojení stok A – D5 novou stokou A2, zrušení ČS 4 a výtlaku V9 

- propojení novou stokou A2 
- zrušení ČS 4, výtlaku V9 
- dotčené pozemky: p. č. 1215/1, 1204/1, 1204/2, 203/1, 204/1, st. 99/1, k. ú. Pilníkov I 

stoka A2 
původně - 
nově délka 94,6 m 

 stoka D5 
původně délka 34,2 m 
nově délka 28,7 m 

 
10. Ke zrušení stoky D2-1-1 a prodložení stoky D2-1 došlo z důvodu zjednodušení číslování stok, 

vlastní stoka D2-1 je zachována, ale délka stoky D2-1-1 se přesunula do stoky vlastní D2-1. 
připojení objektů č. p. 354, 351 a 290 bude tlakově 

- dotčené parcely: p.č. 105/3, 108, 105/11, v k. ú. Pilníkov I, 845/31 a 845/5, 991, 850, 
791/2, v k. ú. Pilníkov III 

- nově napojení objektů č. p. 354, 351 a 290 tlakově 

stoka D2-1 
původně délka 69,7 m 
nově délka 139,4 m 

výtlak od objektů č. p. 354, 351 a 290 
původně - 
nově délka 128,7 m 

 
11. Gravitační napojení objektů č. p. 229 – 232 a 336 v ul. Kocléřovská stokou L1, zkrácení 

výtlaku V2 
- změna způsobu odkanalizování objektů č. p. 229 – 232 a 336, původně tlakově do výtlaku 

V2 a V1, nově gravitačně do stoky L1 
- dotčené pozemky: p. č. 1219/2, 1531/1, 1580, 1559/4, 33 (ZE), 36 (ZE), 36/1 (ZE), 

k. ú. Pilníkov II 

stoka L1 
původně - 
nově délka 222,0 m 

 výtlak V2 
původně délka 519,5 m 
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nově délka 428,6 m 
 
12. Nová gravitační stoka K2 v ul. Nádražní   

- změna způsobu odkanalizování objektů v ul. Nádražní, původně tlakově do výtlaku V7, 
nově do stoky K2 

- posunutí přípojného místa pro nemovitosti čp. 378 a 382. Pro tyto nemovitosti je 
vysazena společná odbočka zakončená revizní šachtou. Stoka K2 bude tak zkrácena a 
naopak bude prodloužen výtlak V1-2 (viz změna 16). 

- nově dotčené pozemky: p. č. 301/2, 1955, 1958, 1449/2, 1450, 301/6, st. 91/1, 
k. ú. Pilníkov II 

stoka K 
původně délka 216,3 m 
nově délka 221,6 m 

stoka K1 
původně délka 59,5 m 
nově délka 80,4 m 

stoka K2 
původně délka 383,3 m 
nově délka 374,9 m 

přípojky k čp. 378 a 382 
původně délka 23,52 m 
nově délka 48,15 m 

 
13. Napojení objektů č. p. 426 – objekt na p. p. č. 186 podél lesa k objektu č. p. 222 v ul. Za 

Tratí 
- změna způsobu odkanalizování objektů č. p. 426 až objektu na pozemku p. č. 186, 

původně přepojením do stávající kanalizace, nově gravitačně do stoky E3 
- nově dotčené pozemky: p. č. 833/35, 833/29, 833/31, 833/33, 833/34, 833/27, 832, 854/2, 

k. ú. Pilníkov III 

původně - 
nově délka 149,3 m 

  
14. Zrušení ČS D-10 a úprava trasy stoky D a D2 

- změna výtlaku na gravitační potrubí, zrušení 1 přečerpávací šachty, úprava trasy stoky 
D, zkrácení stoky D2 

- bylo třeba upravit kvůli trasování stávajícího vodovodu a dešťové kanalizace. Stoka D je 
z částí přesunuta do asfaltové komunikace a vyžádá si tak přeložku vodovodu a dešťové 
kanalizace v ulici Hradčín (změna č. 28). 

- dotčené parcely: p.č. 227/2, 1291/2, 1211, 1212, 1200/1 v k.ú. Pilníkov I 

stoka D 
původně délka 304,15 m 
nově délka 318,5 

stoka D2 
původně délka 141,8 m 
nově délka 114,6 m 

15. Změna trasy koncového úseku stoky K 
- nové umístění stoky přes soukromé pozemky 
- dotčené pozemky: p. č. 1743, 1958, 1959, k. ú. Pilníkov II 

16. Přesunutí ČS 1, nová trasa stoky E a výtlaku V1-2 
- nové umístění ČS 1 do travnaté plochy, nové umístění stoky E do zeleného pásu vedle 

komunikace, prodloužení stoky E2, zkrácení stoky E1, nové umístění a prodloužení 
výtlaku V1-2 
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- dotčené pozemky: p. č. 301/2, k. ú. Pilníkov II, 1687, k. ú. Pilníkov I, 854/2, 835, 837, 
855, 808/1, k. ú. Pilníkov III 

stoka E 
původně délka 269,2 m 
nově délka 422,8 m 

stoka E1 
původně délka 220,6 m 
nově délka 66,8 m 

stoka E2 
původně délka 99,3 m 
nově délka 103,3 m 

výtlak V1-2 
původně délka 225,55 m  
nově délka 234,37 m 

 
17. Zrušení ČS 3 a prodloužení stoky D3 

- nově zrušena ČS 3 a výtlak V3 v délce 94,0 m, prodloužena stoka D3 
- dotčené pozemky: p. č. 1209, 276, st. 122, k. ú. Pilníkov I, p. č. 846/2, k. ú. Pilníkov III 

stoka D3 
původně délka 91,3 m 
nově délka 186,8 m 

 
18. Zkrácení stoky C u objektu č. p. 169 

- nově zkrácení stoky o 35 m na pozemku p. č. 1250/2, k. ú. Pilníkov I 
 

19. Zkrácení stoky B3 
- nově zkrácení stoky o 54,1 m na pozemku p. č. 1662, k. ú. Pilníkov I 

původně délka 170,5 m 
nově délka 116,4 m 

 
20. Zrušení ČS D1-2 

- nově zrušení ČŠ D1-2 na pozemku p. č. 1345, k. ú. Pilníkov I 
 

21. Nová stoka D4-1 Za náměstím 
- změna způsobu odkanalizování objektů č. p. 48 a č. p. 58 – 61 stokou D4-1 
- dotčené pozemky: p. č. 1197/1, 1204/1, 1199, 248, 252/1, 252/3, 254, st. 132, st. 133, 

k. ú. Pilníkov I 
původně - 
nově délka 93,7 m 

 
22. Změna trasy výtlaku V1, zkrácení výtlaku V1-3 

- nově úprava trasy výtlaku V1 (viz změna 23.), zkrácení výtlaku V1-3, změna typu 
kanalizačních šachet, zkrácení přeložky dešťové kanalizace, prodloužení přeložky 
vodovodu 

- dotčené pozemky: p. č. 1200/1, 1203/1, 1201, 1217/1, 90/1, 89/2, 89/1, 88, 1317, 1288, 
st. 232, k. ú. Pilníkov I, p. č. 147/1, 1553, 25, 1433/4, 1531/1, k. ú. Pilníkov II 

výtlak 1-3 
původně délka 63,0 m 
nově délka 7,5 m 

přeložka dešťové kanalizace 
původně délka 90,7 m 
nově délka 77,6 m 
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přeložka vodovodu PVO4 
původně délka 83,0 m 
nově délka 140,3 m 

 
23. Zkrácení výtlaku V1 

- požadavek ŘSD, křížení výtlaku V1 s komunikací bude realizováno kolmo na komunikaci 
I. třídy. 

výtlak V1 
původně délka 619,5 m 
nově délka 618,95 m 

 
 
24. Příprava pro zasíťování 10 RD v lokalitě Z28 novou stokou B5-2 

- nově odbočení ze stoky B5 délky 40,8 m pro budoucí RD 
- dotčené pozemky: p. č. 1666, 511/3, k. ú. Pilníkov I 

původně - 
nově délka 40,8 m 

 
25. Prodloužení stoky B1 v ul. K Táboru před objekt č. p. 446 

- nově prodloužení stoky B1 o 27,5 m 
- dotčené pozemky: p. č. 1248, k. ú. Pilníkov I 

původně délka 372,0 m 
nově délka 402,7 m 

 
26. Nová stoka B1-2 v ul. K Táboru 

- dotčené pozemky: p. č. 720/36, 1248, 1664, k. ú. Pilníkov I 
původně - 
nově délka 123,9 m 

   
27. Změna trasy výtlaku V7 je vedena v louce mezi komunikací I. tř. a Pilníkovským potokem, 

křížení s železniční dráhou bude provedeno podvrtem. 
- dotčené parcely: p. č. 301/9, 1450, 1432/1, 135 (ZE II. díl), 126/5 (ZE I. díl), 130, 1554/1 

a 43/1 v k. ú. Pilníkov II 
původně výtlak V7 délka 362,7 m 
nově výtlak V7 délka 363,5 m 

 
 
28. Přeložka dešťové kanalizace v ul. Za náměstím 

- dotčené pozemky: p. č. 1346, 1197/1, 1344/2, 1347, k. ú. Pilníkov I 
původně - 
nově délka 97,6 m 

 
 
29. Přeložka dešťové kanalizace a vodovodu v ul. Hradčín 

Pro tuto přeložku budou použity spojné šachty pro vedení dešťové a splaškové kanalizace. 
Přeložka vodovodu bude začínat napojením na vodovodní řad v armaturním uzlu v ul. Úzká a 
bude provedena podél stoky D1, D a D2, křížení s komunikací I. tř. bude provedeno podvrtem. 
Přeložka dešťové kanalizace bude vést od č. p. 151 – č. p. 132 a bude vyústěna ve stávajícím 
místě přes opěrnou zeď do toku. 

- dotčené parcely: p. č. 1210/1, 1200/1 v k. ú. Pilníkov I a p. č. 850 v k. ú. Pilníkov III 
délka přeložky 
vodovodu 

délka 418,15 m 

délka přeložky 
dešťové kanalizace 

délka 101,3 m 
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30. Přeložka dešťové kanalizace a vodovodu v ul. Okružní 
Pro tuto přeložku budou použity spojné šachty pro vedení dešťové a splaškové kanalizace. 
Přeložka vodovodu bude začínat napojením na vodovodní přivaděč v armaturním uzlu 
v ul. Ke Hřišti a bude končit u nemovitosti č. p. 81 v ul. Okružní. Přeložka dešťové kanalizace 
bude vedena od nemovitosti čp. 1 a bude zaústěna do otevřeného příkopu. 

- dotčené parcely: p. č. 1202/1, 1215/1 v k. ú. Pilníkov I 
délka přeložky 
vodovodu 

délka 72,45 m 

délka přeložky 
dešťové kanalizace 

délka 91,1 m 

 
31. Přeložka dešťové kanalizace v ul. K Táboru 

Pro tuto přeložku budou použity spojné šachty pro vedení dešťové a splaškové kanalizace. 
Přeložka dešťové kanalizace bude vedena od nemovitosti č. p. 446 a povede v souběhu se 
splaškovou kanalizaci a bude zaústěna do koryta Prkenného potoka cca 20 m od stávajícího 
výstění dešťové kanalizace. 

- dotčené parcely: p. č. 1666 a 1248 v k. ú. Pilníkov I a 1532 v k. ú. Pilníkov II 
délka přeložky 
dešťové kanalizace 

délka 345,3 m 

 
32. Propojení vodovodních řadů v ul. K Táboru bude začínat v ul. Okružní, kde se napojí na 

stávající vodovodní potrubí před nemovitostí č. p. 103. Dále pokračuje v souběhu s již 
navrhovanou kanalizací, křížení s Prkenným potokem bude provedeno překopem a v ul. 
K Táboru bude nadzemním hydrantem napojen na stávající vodovod.  

- dotčené parcely: p. č. 1215/1, 56/4 a 1666 v k. ú. Pilníkov I 
délka propojení 
řadů 

délka 148,18 m 

 
 
B  Změna povolení k nakládání s vodami spočívá ve snížení kapacity ČOV. Původně mělo 
dojít k napojení sousední obce Vlčice, od tohoto záměru však bylo upuštěno. Původně navržená 
kapacita ČOV byla 1800 EO, nově bude činit 1400 EO.  
 

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako místně příslušný vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“) a 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“), podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisů, a dále 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 ve věci vydání povolení změny stavby před 
dokončením a změny povolení k nakládání s vodami ve výše uvedeném rozsahu. Vzhledem 
k tomu, že žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení a vodoprávnímu úřadu jsou 
dostatečně známy místní poměry, upouští od místního šetření.  

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou své námitky a stanoviska uplatnit na Odboru životního 
prostředí Městského úřadu Trutnov nejpozději do 15 dní ode dne doručení tohoto oznámení. Za 
den doručení je považován 15. den po vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce. K později 
podaným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.  

Po uplynutí výše uvedeného termínu se účastníci mohou, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 
správního řádu, vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 3 pracovních dnů od tohoto termínu 
správní orgán ve věci rozhodne. Tato lhůta slouží pouze pro seznámení účastníků s kompletním 
spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu k uplatnění námitek. Případné námitky 
uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými, k nimž správní orgán nepřihlíží. 
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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., mimo úřední hodiny po předchozí domluvě, telefon: 499 803 252, fax: 499 803 412. 

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. Ten, kdo zastupuje účastníka řízení, je povinen prokázat oprávnění k 
zastupování. 

 

Okruh účastníků řízení vodoprávní úřad stanovil následovně: 

Podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 
 město Pilníkov, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČ 278190– žadatel a investor 

 
Podle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 
 vlastníci pozemků a staveb: 

k. ú. Pilníkov I: 12, 13, 56/4, 59/1, 64/1, 88, 89/1, 89/2, 90/1, st. 99/1, 105/3, 105/11, 108, st. 122, 
st. 132, st. 133, st. 172, 203/1, 204/1, 227/2, st. 232, 248, 249/2, 252/1, 252/3, 254, 276, 511/3, 
720/36, 1197/1, 1199, 1200/1, 1201, 1202/1, 1203/1, 1204/1, 1204/2, 1209, 1210/1, 1211, 1212, 
1215/1, 1217/1, 1235, 1236, 1248, 1250/2, 1288, 1291/2, 1317, 1344/2, 1345, 1346, 1347, 1500, 
1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1550, 1656, 1658, 1662, 1664, 1666, 1676, 1687 
k. ú. Pilníkov II: 15/8, 25, 33 (ZE), 34 (ZE), 36 (ZE), 36/1 (ZE), 43/1, st. 52, 55/1, 55/2, 58, 63, 
66, st. 99/1, 126/5 (ZE I. díl), 130, 135 (ZE II. díl), 147/1, 301/2, 301/6, 301/9, 1219/2, 1432/1, 
1433/4, 1449/2, 1450, 1494/1, 1499/1, 1527/1, 1527/5, 1531/1, 1532, 1553, 1554/1, 1557/3, 
1565, 1566, 1567, 1559/4, 1569, 1580, 1743, 1955, 1958, 1959 
k. ú. Pilníkov III: 791/2, 808/1, 832, 833/27, 833/29, 833/31, 833/33, 833/34, 833/35, 835, 837, 
845/5, 845/31, 846/2, 850, 854/2, 846/2, 855, 886/2, 991, 1000, 1001, 1114, 1349 

 vlastníci, příp. správci inženýrských sítí: 
o GridServices, s. r. o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
o ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín  
o ČEZ ICT Services, a. s., IČ 26470411, Duhová 1531, 140 00 Praha 
o Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3  
o Vodafone Czech Republic, a. s., IČ 25788001, náměstí Junkových 2808, 155 00 Praha 
o Lesy-voda s. r. o., IČ 25974220, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov 

 správci vodních toků 
o Povodí Labe, státní podnik, IČ 7089005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové  
o Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451, Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové 

 správci, příp. provozovatelé železnice  
o České dráhy, a. s., IČ 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha  
o ČD-Telematika a. s., IČ 61459445, Pernerova 2819, 130 00 Praha 
o Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 

Praha 
 správci komunikací 

o Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546, 140 00 Praha 4 
o Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ 70947996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové  
o město Pilníkov, IČ 278190, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov 

 
 
 

otisk razítka 
 

 

   
 
Ing. Andrea Vacková v. r. 
oprávněná úřední osoba 
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Příloha pro žadatele 

výzva k zaplacení správního poplatku předpis č. 0104/2017 ze dne 15.12.2017 dle pol. 18 bodu 5. 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích celkem 1000,- Kč 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje 
oznámení za doručené. Oznámení bude současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový 
přístup (www.trutnov.cz). 

 

 

Vyvěšeno dne ………………….     Sejmuto dne …………………….. 

 

 

Razítko a podpis orgánu potvrzujícího vyvěšení a sejmutí 

 

 

 

 

Zveřejněno na elektronické úřední desce dne …………………………… 

 

 

 

Razítko a podpis orgánu potvrzujícího vyvěšení a sejmutí 

 

 

 

Rozdělovník  

-Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, odd. památkové péče, Slovanské náměstí 165, 541 16 
Trutnov  
-Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení 
silničního hospodářství, Pivovarské nám. 1245, 500 03  Hradec Králové  
-Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, silniční správní úřad, Slovanské náměstí 165, 541 16 
Trutnov 
-Městský úřad Pilníkov, silniční správní úřad, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov 
-Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06  Praha 2 
 

Na vědomí 

-Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, odd. úz. řízení a stavebního řádu, Slovanské náměstí 165, 
541 16 Trutnov 
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