MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ
Stavební úřad – životní prostředí
Vaše značka:
Číslo jednací: MUKO 24860/2018-MS
Spisová značka: 3884/2018
Datum: 19.10.2018
Vyřizuje: Monika Sikorová
Kontakt: 773 781 169 / msikorova@muko.cz
Počet listů: 2
Počet příloh/listů příloh: 1/1
Sp. znak, sk. režim: 231.2.1.-V/50

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení společného územního a stavebního řízení
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní
úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů v platném znění (dál e jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), a jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), obdržel dne 12.10.2018 od Města Kostelec nad Orlicí, IČO 002 74 968, se sídlem
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, žádost o vydání společného povolení tj. Vodovod
Kozodry – lokalita „U mlýna“ k. ú. Kostelecká Lhota, ve městě Kostelec nad Orlicí, místní část
Kozodry, na pozemcích č parc. 1155, 1153/6, 1159/3, 1162, 795/4, 801/5, 939/2 v kat. území
Kostelecká Lhota.
Předmětem řízení na základě výše uvedené žádosti je:
dle § 15 odst. 6 vodního zákona s použitím § 94j stavebního zákona společné územní a stavební
povolení vodního díla – Vodovod Kozodry – lokalita „U mlýna“ k. ú. Kostelecká Lhota na výše
uvedených pozemcích.
Popis stavby:
Jedná se o vybudování rozváděcího vodovodního řadu K-1o délce 381 m a K-1-1 o délce 21m.
Vodovodní řady budou provedeny z PE 100 RC PN 10 SDR17 90/5,4 DN 79 a PE100 RC SDR17
63/3,8 DN 55. Na Vodovodním řadu jsou navrženy tyto provozní objekty: požární, vzdušník a kalník;
hydranty podzemní dvojčinným DN 80/1250 (L-1250 mm). Polohy hydrantu bude označena orientační
tabulkou na ocelovém sloupku nebo na okolním objektu.
Žádost byla doložena příslušnou projektovou dokumentací zpracovanou panem Ing. Milošem
Popelářem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0701003, v dubnu 2018 a
ostatními doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávního úřadu.
Vodoprávní úřad, oznamuje všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že dnem podání
žádosti je ve věci zahájeno řízení podle § 44 a § 47 správního řádu a dále podle § 94 m stavebního
zákona s použitím ustanovení § 115 vodního zákona. Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu
známy poměry staveniště z povolování staveb vodních děl v okolí a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upouští se podle
ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření.
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V souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona mohou dotčené orgány svá závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, uplatnit nejpozději do

patnácti dnů od doručení tohoto oznámení,
jinak k nim nebude přihlédnuto.

Vodoprávní úřad navrhuje podané žádosti ve výše uvedeném rozsahu vyhovět.
Dle § 94m podmínky pro uplatňování námitek:
- závazná stanoviska musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží,
- k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuti při vydání územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží,
- osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního
záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho
vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě,
- obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a
zájmů občanů obce,
- osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení
uplatňovat námitky pouze v rozsahu v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen
veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá,
- účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek.
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Do podkladů rozhodnutí lze ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu nahlédnout v kanceláři
vodoprávního úřadu v budově Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí (Dukelských hrdinů 985, číslo
dveří B 120) v době (pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h; úterý a čtvrtek 8:00 h do 14:00 h; pátek
8:00 h do 13:00 h s tím, že doporučujeme v úterý, čtvrtek a pátek se z důvodu místních šetření
předem telefonicky domluvit).

Monika Sikorová
referent životního prostředí
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Rozdělovník
Účastníci řízení ve věci společného povolení stavby vodního díla:
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního
zákona, doručováno do vlastních rukou:
Město Kostelec nad Orlicí, IČO 002 74 968, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 94k písm. b), c), d), e)
stavebního zákona doručováno do vlastních rukou:
Pan Dalimil Novotný, Kozodry č. p. 20, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Milena Novotná, Čermákova 1216, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Jiřina Vídeňská, Kozodry č. p. 31, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Albert Popler, Ořechová 294, 533 52 Staré Hradiště
Paní Mgr. Leona Poplerová, Ořechová 294, 517 41Kostelec nad Orlicí
Pan Jan Novotný, Kozodry č. p. 27, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Vlasta Svatošová, Kozodry č. p. 28, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Jitka Homutová, Dvořákova 1666, 565 01 Choceň
Paní Ivana Sládková, Borovnice č. p. 36, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Marie Vavrušková, Jiráskovo nám. 526, 541 01 Trutnov
Paní Kateřina Kratěnová, Gagarinova 345/6, 500 03 Hradec Králové
Paní Alena Záveská, Gagarinova 346/6, 500 03 Hradec Králové
Pan PharmDr. Richard Záveský, Trávník 1993, 562 01 Česká Třebová
ZOPOS Přestavlky a. s., Krchleby č. p. 2, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Pan Jiří Hejčl, Kozodry č. p. 32, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Pavel Hejčl, Kostelecká Lhota č. p. 96, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Luděk Vídeňský, Kozodry č. p. 31, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní MVDr. Zuzana Kolomazníková, Labská louka 669/13, 500 11 Hradec Králové
Pan Jan Tomíček, Dukelská 171, 517 42 Doudleby nad Orlicí
AQUA Servis a. s., Štermerkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 94k písm. b), c), d), e)
stavebního zákona doručováno veřejnou vyhláškou – adresa neznáma:
Pan Ing. Jan Záveský, Mánesova 591/14, 500 02 Hradec Králové
Dotčené orgány:
HZS KH kraje, územní odbor, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
KHS KH kraje, územní pracoviště, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, SÚ-ŽP (územní plánování), Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec
nad Orlicí
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: (doručení jednotlivě)
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
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Toto zahájení řízení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce
Městského úřadu Kostelec nad Orlicí a Městského úřadu Týniště nad Orlicí. Vývěsní lhůta začíná den
následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním
(patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně
vrácena zpět vodoprávnímu úřadu.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

........................................................................................
Otisk úředního razítka a podpis oprávněné osoby k vyvěšení a sejmutí
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