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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

48. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 06.02.2012 

 

 

R/86/2012 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  podání dovolání k Nejvyššímu soudu do rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 03.11.2011 
č.j. 10Cmo 55/2011-343 o určení pravosti pohledávky za úpadcem TIBA a.s., 

2 .   souh las í  
2.1.  s udělením plné moci k podání dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Praze  

č.j. 10 Cmo 55/2011-343 ze dne 03.11.2011 a k zastupování města Dvůr Králové nad Labem  
v řízení o dovolání, 

3 .   zm ocňu je  
3.1.  Mgr. Kateřinu Kavalírovou, advokátku Advokátní kanceláře Nypl, Novák, Kavalírová a partneři, se 

sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové k podání dovolání proti rozsudku Vrchního soudu  
v Praze č.j. 10 Cmo 55/2011-343 ze dne 03.11.2011 a k zastupování města Dvůr Králové nad 
Labem v řízení o dovolání a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 

R/87/2012 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s podáním oznámení podle § 158 odst. 1 trestního řádu, 
1.2.  s podáním opakované žádosti na MZe o vydání nového rozhodnutí ve smyslu § 8 odst. 3 ZVK 

spolu s opakovanou žádostí o vydání předběžného opatření k zákazu přerušení čištění 
odpadních vod na ČOV, 

1.3.  s podáním podnětu příslušnému vodoprávnímu orgánu (odbor životního prostředí MěÚ) k uložení 
povinnosti veřejné služby dle § 22 ZVK, 

1.4.  s podáním podnětu příslušnému vodoprávnímu orgánu (odbor životního prostředí MěÚ)   
k zahájení dozorové činnosti ve smyslu § 37 ZVK a v jeho rámci  dle ust. § 143 správního řádu  
k vydání rozhodnutí o uložení povinnosti obnovit čištění odpadních vod na ČOV, 

1.5.  s podáním podnětu příslušnému vodoprávnímu orgánu (odbor životního prostředí MěÚ)   
dle § 106 vodního zákona k učinění opatření k nápravě stavu dle § 42 vodního zákona, 

1.6.  s podáním podnětu příslušnému vodoprávnímu orgánu (Krajský úřad Královéhradeckého kraje)  
dle § 107 odst. 1 písm. d) vodního zákona k učinění opatření k nápravě stavu dle § 42 vodního 
zákona, 

1.7.  s podáním podnětu České inspekci životního prostředí dle § 112  vodního zákona s žádostí  
o učinění opatření k nápravě vzniklého stavu, 

1.8.  s podáním návrhu na postup dle § 5 občanského zákona na obnovení pokojného stavu  
s uložením předběžného opatření dle § 61 správního řádu, 

1.9.  návrhu na předběžné opatření zákazu přerušení čištění odpadních vod na ČOV v rámci   
probíhajícího soudního řízení ve věci sp.zn.: 15 C 55/2010, 
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2.   schva lu je  
2.1.  zásah do městské kanalizace za účelem provedení odlehčovací strouhy ze stoky A, 

3 .   pověřu je  
3.1.  starostku města podpisem podání dle bodu 1.1 tohoto usnesení. 
 
 
 
 
 
 
 

     Edita Vaňková     Jan Bém 
    starostka města             místostarosta 
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