Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí
Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, tel. 493 545 111, fax: 493 545 285, e-mail: ozp@mujicin.cz
Spis. zn.: ŽP - 01/29617/2017/Spa
Č.j.: MuJc/2017/33876/ZP/Spa

Jičín, dne 19.12.2017

*MUJCX00SM8DN*
MUJCX00SM8DN
Oprávněná úřední osoba:
Ing. Jakub Špaček - referent odboru životního prostředí
Účastníci stavebního řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.:
Obec Radim, Radim 8, 507 12 Radim u Jičína
zplnomocněný zástupce:
IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Účastníci stavebního řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
zplnomocněný zástupce
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
Ing Jiří Tajč, Svojek 41, 507 91 Stará Paka
Josef Rejfek, Tužín 33, Radim, 507 13 Železnice
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Marie Tříšková, Tužín 11, Radim, 507 13 Železnice
Zdeňka Havířová, Střevač 17, 507 22 Střevač
Pavel Korbelář, J. Grafka 1444, 509 01 Nová Paka
Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s., U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7-Holešovice
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
zplnomocněný zástupce
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Další účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, tj. osoby s vlastnickými
právy a právy odpovídajícími věcnému břemenu k sousedícím pozemkům a stavbám na nich, kteří jsou
identifikováni v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona označením pozemků a staveb:
parc. č. 603, 606, 607, 614, 632, 664, 679, 703 v katastrálním území Radim u Jičína,
parc. č. 15, 20/1, 20/4, 24/1, 24/4, 32, 85, 187, 261/2, 263/3, 263/5, 263/6, 267/3, 314, 315/1, 315/3,
320/1, 320/2, 320/4, 335/1, 335/7, 335/9, 337, 338, 339, 340, 348/4, 372, 374, 414, 418 a st.p. 75/1, 75/3,
81 v katastrálním území Tužín,
parc. č. 245, 248, 249 v katastrálním území Lháň.
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Dne 31.10.2017 podala Obec Radim, IČO 00272001, Radim 8, 507 12 Radim u Jičína, kterou
zastupuje společnost IKKO Hradec Králové, s.r.o., IČO 27482782, Bratří Štefanů 238/55, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 (dále jen "stavebník") žádost o vydání stavebního povolení ke
zřízení stavby vodního díla:
Doplnění vodovodu Radim
Stavba 1 - výtlak a dostavba vodojemu
Stavba 2 - rozšíření vodovodních řadů
(dále jen „stavba“). Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Královéhradecký
Radim
737828; 737844
Radim u Jičína; Tužín
parc. č. 601, 666/1, 680 v k.ú. Radim u Jičína;
parc. č. 13, 14/1, 72/3 (vodojem), 247/5, 248/8,
262/1, 262/4, 266/1, 267/1, 311/2, 311/3, 315/2,
331/1, 394, 400, 401, 404/26, 404/28, 404/29,
404/30, 404/35, 411, 413/1, 417/1, 417/4, 419, 427
v k.ú. Tužín

Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Čísla hydrologického pořadí

10185523; 10185522
Trnávka; Tužínský potok
1-04-02-0190; 1-04-02-0170

Stavební objekty:
Stavba 1 - výtlak a dostavba vodojemu
Vodovodní řady
Druh vodovodního řadu
Celková délka řadu
Jmenovitá světlost řadu
Jiné vodárenské objekty
Název objektu

zásobovací síť z materiálu PE 100 RC SDR 11 a
navrtávací pasy se šoupátky pro napojení
domovních přípojek
720,0 m
100 mm
přerušovací nádrž sloužící jako vodojem za
spotřebištěm,
provedená
jako
podzemní,
prefabrikovaná, železobetonová nádrž (vnitřní Ø
1,6 m, světlá výška 3,85 m, objem 7,74 m3)
úpravy na stávajícím vodojemu spočívající ve
výměně střešní krytiny s podkladními vrstvami a
bedněním, dále v sanaci betonových konstrukcí
(vnitřních i vnějších), zámečnických výrobků a
potrubí a ve výměně stávajícího oplocení včetně
sloupků

Stavba 2 - rozšíření vodovodních řadů
Druh vodovodního řadu
Celková délka řadů

zásobovací síť
1202,0 m, materiál PE 100 RC, SDR 11, podzemní
hydranty DN 80, sekční uzávěry v místě odboček a
navrtávací pasy se šoupátky pro napojení
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domovních přípojek, v místě křížení s vodním
tokem potrubí uloženo do chráničky o délce 17 m,
v místech křížení s VTL plynovodem potrubí
uložena do chrániček o délkách 10 m
řad R, Ø 100 mm……………….589 m
řad R.1, Ø 80 mm ……………...137 m
řad P, Ø 150 mm...……………...476 m
Nejmenší jmenovitá světlost řadu
Největší jmenovitá světlost řadu

80 mm
150 mm

Údaje o předmětu rozhodnutí:
Příslušnost k systému vodovodu
Účel stavby

místní
zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "vodní zákon"), příslušný dle § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o vodovodech a
kanalizacích"), a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon") oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního
zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání
na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své
námitky, popřípadě důkazy do
16.1.2018.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude v souladu s § 112
odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto. Podklady rozhodnutí jsou shromážděny a účastníci řízení do nich
mohou nahlížet na (Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, úřední dny Pondělí a Středa v 8 17 hod.).
Zahájení řízení v souladu s § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a
doplňků (dále jen „správní řád“) oznamuje formou veřejné vyhlášky z důvodu velkého počtu účastníků
řízení.
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření
o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Jana Mušková
vedoucí odboru životního prostředí
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:……………………………

Sejmuto dne:………………………..

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení



MěÚ Jičín a OÚ Radim obdrží vyhlášku k veřejnému vyvěšení



Účastníci řízení jsou vyrozuměni veřejným vyvěšením oznámení

Obdrží:
zplnomocněný zástupce stavebníka (doručenky)
IKKO Hradec Králové, s.r.o., IDDS: 2nxbi38
dotčené orgány
Obecní úřad Radim – místní silniční správní úřad, IDDS: szfj9sk
KHS KK, územní pracoviště Jičín, IDDS: dm5ai4r
Městský úřad Jičín, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1
Městský úřad Jičín, oddělení státní památkové péče, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1
ostatní
Obecní úřad Radim, IDDS: szfj9sk

