Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí
Husovo náměstí č.p.83

503 15 Nechanice

č.j.: Nech 1345/2013
Nechanice dne 20. ledna 2014
spisová značka: Sp-Nech 1098/2013/2
oprávněná úřední osoba: Ing. Radek Adlaf, tel.: 498 773 814, e-mail: stavebni2@nechanice.cz

OZNÁMENÍ
zahájení územního řízení

Dne 17. října 2013 podal žadatel, kterým je Obec Dolní Přím (IČO: 00 268 747), se sídlem
Dolní Přím č.p.1, 503 16 Dolní Přím, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby technické
infrastruktury – vodovod Jehlice na pozemcích p.č.242/45 (orná půda), 634/2 (orná půda), 260/3
(orná půda), 634/1 (ostatní plocha), 639/2 (ostatní plocha), 646/1 (ostatní plocha), 6202/6 (ostatní
plocha) a 641 (ostatní plocha) v katastrálním území Dolní Přím. Uvedeným dnem bylo zahájeno
územní řízení.
Popis stavebního záměru: záměrem je výstavba technické infrastruktury, která bude sloužit
k zásobování místní části Jehlice pitnou vodou. Vodovodní potrubí bude z HDPE DN 50 o celkové
délce 1545 m. Bude se skládat z vodovodního řadu označeného „A“ DN 50 délky 1352 m, „B“ DN
50 délky 59 m a „C“ DN 50 délky 134 m. Místo napojení bude v blízkosti křižovatky silnic II/324 a
III/32429, stávající vodovodní řad je DN 400 z litiny. Navržená trasa je vedena zemědělsky
obhospodařovanými pozemky a dále v zeleném pásu při levé straně silnice III/32429 ve směru do
Jehlice a podél místních komunikací. Navrhovaný vodovod nebude sloužit jako zdroj požární vody.
Jedná se o vodní dílo ve smyslu zákona č.254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
Městský úřad Nechanice, odbor výstavby a životního prostředí, jako obecný stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d), § 190 odst. 1 a § 84 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební
zákon“), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení všem známým
účastníkům územního řízení a dotčeným orgánům. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy
poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští ve smyslu §
87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání. Účastníci územního řízení mohou své námitky a
dotčené orgány svá závazná stanoviska uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení ve smyslu
ustanovení § 144 správního řádu je oznámení o zahájení řízení doručováno v souladu s § 87 odst. 1
stavebního zákona a § 144 správního řádu. Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85
odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům je doručováno jednotlivě, ostatním
účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. V souladu s § 87 odst. 3 stavebního zákona jsou účastníci
řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. V souladu s § 25 správního řádu se
osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i
osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou
vyhláškou.
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního
zákona, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny dle § 89 odst. 1 stavebního zákona
nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám
k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve
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svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody
podání námitek. Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů
obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může
uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním
řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný
zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují
uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zmocněnec zdejšímu
stavebnímu úřadu písemnou plnou moc. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na MěÚ
Nechanice, odboru výstavby a životního prostředí, v úředních dnech: pondělí a středa 8-12 a 13-17
hodin, v jiné dny po dohodě s oprávněnou úřední osobou v provozní době úřadu.

Ing. Radek Adlaf
oprávněná úřední osoba
referent odboru výstavby a ŽP
otisk razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední
desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(15. den je dnem doručení oznámení)

Vyvěšeno dne: …………….

Sejmuto dne: …………….

…………………………………….
Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení

………………………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující sejmutí
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Účastníci řízení (§ 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu) – doručí se jednotlivě:

Obec Dolní Přím (IČO: 00 268 747), se sídlem Dolní Přím č.p.1, 503 16 Dolní Přím – žadatel, zmocněnec
pro zastupování žadatele: PROIS, a.s. (IČO: 259 43 022), se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec
Králové (adresa pro doručování: PROIS, a.s. (IČO: 259 43 022), Kosice 116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou)
Účastníci řízení (§ 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu) – doručí se jednotlivě:

Obec Dolní Přím (IČO: 00 268 747), se sídlem Dolní Přím č.p.1, 503 16 Dolní Přím
Účastníci řízení (§ 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu) – doručí se jednotlivě:

Obec Dolní Přím (IČO: 00 268 747), se sídlem Dolní Přím č.p.1, 503 16 Dolní Přím
VAK Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého č.p.893, 500 03 Hradec Králové
Účastníci řízení (§ 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu) – doručí se veřejnou
vyhláškou (úřední deska MěÚ Nechanice a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup - www.nechanice.cz):

Královéhradecký kraj - Správa silnic Královéhradeckého kraje (IČO: 709 47 996), Kutnohorská č.p.59,
500 04 Hradec Králové 4 – Plačice
ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 247 29 035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Telefónica Czech Republic, a.s., IČO: 601 93 336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého č.p.893, 500 03 Hradec Králové
a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
I. v katastrálním území Dolní Přím: p.p.č.239/1, 239/3, 242/43, 243/2, 251/12, 251/10, 260/2, 257,
260/5, 263, 260/1, 429/1, st.p.č.86/1 (stavba bez č.p./č.e.), p.p.č. 431, 260/6, 267/6, 267/13,
260/7, 634/3, 634/4, 634/5, 408/1, 409/1, 435/1, 267/12, 267/7, st.p.č.106 (Jehlice č.p.16),
p.p.č.434/5, 434/1, 434/3, st.p.č.100 (Jehlice č.p.15), p.p.č.434/2, 620/1, 419, 620/3, 420/1, 412,
411, 642/2, 414, st.p.č.79 (Jehlice č.p.7), st.p.č.77 (Jehlice č.p.6), p.p.č.416/2, st.p.č.76/1 (Jehlice
č.p.5), p.p.č.418/3, 418/4, st.p.č.76/2 (Jehlice č.p.17), st.p.č.196 (stavba bez č.p./č.e.), st.p.č.75
(Jehlice č.p.4), p.p.č.620/5, st.p.č.74 (Jehlice č.p.3), p.p.č.355, 415/4, st.p.č.116, p.p.č.437/1,
st.p.č.72/1 (Jehlice č.p.1), st.p.č.72/2 (stavba bez č.p./č.e.), st.p.č.105 (Jehlice č.p.11),
p.p.č.435/2, 437/2, 438/2, st.p.č.73 (Jehlice č.p.2), p.p.č.438/1
II. v katastrálním území Lubno u Nechanic: p.p.č.411/1, 429/11, 429/12, 429/13, 429/14, 429/15, 430,
437, 436, 429/5, 429/4, 429/3, 429/2, 429/1.
Účastníci řízení (§ 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu):

-----Dotčené orgány – doručí se jednotlivě:

Obecní úřad Dolní Přím, Dolní Přím č.p.1, 503 16 Dolní Přím
Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta – Úřad územního plánování, třída ČSA
č.p.408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, třída ČSA č.p.408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, třída ČSA č.p.408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, třída ČSA č.p.408, 502 00 Hradec Králové
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu č.p.122, 500 03 HK
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova č.p.19, 500 02 Hradec Králové 2

Příloha: přehledná situace
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