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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

SEZNÁMENÍ S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IČ 60109149, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

(dále jen "žadatel") podal dne 06.05.2022 žádost o vydání společného povolení na stavbu vodních děl
v rámci akce:

„Miletín – ul. Komenského – rekonstrukce kanalizace“

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 135/1, 136, 141/1, 141/2, 142, parc. č. 1281/2, 1285/11, 1286/9,
1356, 1409/3, 1410/2 v katastrálním území Miletín. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a
stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Stručný popis:
Projektová dokumentace řeší v rámci stavby „Miletín – ul. Komenského, rekonstrukce kanalizace“
rekonstrukci kanalizace a opravu vodovodu v centru města Miletín, která bude předcházet rekonstrukci
dílčího úseku ul. Komenského. V rámci rekonstrukce komunikace, která je samostatnou investicí, je
řešena i nová oddílná dešťová kanalizace. Vodohospodářská a obchodní společnost jako stavebník proto
přistoupila k přípravě rekonstrukce kanalizace v dotčeném úseku rekonstruované komunikace spočívající
v zřízení nové oddílné splaškové kanalizace. Zároveň bude provedena kompletní výměna stávajícího
vodovodního řadu včetně přepojení vodovodních přípojek.

Splašková kanalizace bude provedena z kanalizačních trubek plastových Ultra Solid BP DN 300 v délce
209,3 m. Vodovod je navržen z potrubí PE 100 RC SDR 17 Ø 90*5,4 mm (PAS 1075, typ 2) v délce 351
m.

Stavba obsahuje:

Stavební objekty:
o IO-300 Rekonstrukce kanalizace

o IO-301 Oprava vodovodu

Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně
příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, s pravomocí speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), podle § 94m odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení společného řízení, ve kterém
v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ústního jednání a ohledání na místě,
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neboť mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona současně určuje lhůtu, do kdy mohou
dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky. Tato lhůta je stanovena do 15
dnů od doručení tohoto oznámení. Vodoprávní úřad zároveň dotčené orgány a účastníky řízení
upozorňuje, že k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

Účastníci řízení a jejich zástupci mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři odboru životního
prostředí MěÚ Hořice v úředních dnech, tj. v pondělí od 8:00 do 18:00 hodin a ve středu od 8:00 do 17:00
hodin, v jiné dny nejlépe po telefonické domluvě.

V případě, že v průběhu společného řízení nebudou do spisu doplněny nové podklady ani nenastanou
další, pro průběh řízení podstatné skutečnosti, vodoprávní úřad ve věci rozhodne po 15 dnech ode dne
doručení tohoto oznámení účastníkům řízení.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Podle § 94k písm. a) stavebního zákona (stavebník)
Vodohospodářská a obchodní společnost, IČ 60109149, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

Podle § 94k písm. b) stavebního zákona (obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr
uskutečněn)
Město Miletín, IČ 00271811, nám. K. J. Erbena 99, 507 71 Miletín

Podle § 94k písm. d) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr
uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku)
Město Miletín, IČ 00271811, nám. K. J. Erbena 99, 507 71 Miletín
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ 70947996, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02
Hradec Králové
Milan Zeman, nar. 21.9.1963, Komenského č.p. 114, 507 71 Miletín
Helena Zemanová, nar. 16.5.1964, Komenského č.p. 114, 507 71 Miletín
Petra Pršalová Zdeňková, nar. 24.2.1971, Komenského č.p. 228, 507 71 Miletín
Jarmila Lhotská, nar. 23.8.1964, Třebnouševes č.p. 90, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
Ing. Tomáš Krčál, nar. 6.6.1992, Husníkova č.p. 2082/12, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58
Alena Krčálová, nar. 23.2.1962, Husníkova č.p. 2082/12, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58
Roman Šlambera, nar. 27.7.1974, Komenského č.p. 111, 507 71 Miletín
GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
CETIN a.s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
GridServices, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Komerční banka, a.s., IČ 45317054, Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1
Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

Podle § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám nebo pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

- st. p. 155/2, 157, 171, 170/1, 315, 173, 174, 310, 454, 154, 153, 663, 666, 156, 143, 170/2, 177, 178,
180, 181, 135/2, parc. č. 1286/12, 1395, 1287/1, 1011/2, 177/1, 177/3, 1286/7, 1286/11, 182, 183, 1746,
184/2, 1286/3, 1285/9, 172, 142/14 v katastrálním území Miletín

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

- Miletín č.p. 125, č.p. 127, č.p. 129, č.p. 130, č.p. 131, č.p. 132, č.p. 133, č.p. 251, č.p. 126, č.p. 115, č.p.
130, č.p. 134, č.p. 135, č.p. 136, č.p. 137 a č.p. 244
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Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, je oznámení o zahájení řízení
v souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona doručováno veřejnou vyhláškou. To se netýká
dotčených orgánů a účastníků řízení dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona, těmto se doručuje
jednotlivě. Dle § 94m odst. 2 stavebního zákona se účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního
zákona v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem
stavebního záměru.

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném
termínu, jinak se k nim nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se podle § 94n odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může dle § 94n odst. 3
stavebního zákona 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. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení
ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody
podání námitek.

Podle § 94n odst. 4 stavebního zákona námitky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na
výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud
taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. O námitce občanskoprávní povahy si stavební úřad
učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu
vlastnických nebo jiných věcných práv.

Ing. Šárka Volfová
vedoucí odboru ŽP

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

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

Elektronicky vyvěšeno dne: ............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:

Jednotlivě

Účastníci
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb
Město Miletín, IDDS: yncbcrq
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
Milan Zeman, Komenského č.p. 114, 507 71 Miletín
Helena Zemanová, Komenského č.p. 114, 507 71 Miletín
Petra Pršalová Zdeňková, Komenského č.p. 228, 507 71 Miletín
Jarmila Lhotská, Třebnouševes č.p. 90, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
Ing. Tomáš Krčál, Husníkova č.p. 2082/12, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58
Alena Krčálová, Husníkova č.p. 2082/12, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58
Roman Šlambera, Komenského č.p. 111, 507 71 Miletín
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Dotčené orgány
Městský úřad Hořice, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, náměstí Jiřího z Poděbrad
č.p. 342, 508 01 Hořice
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Jičín, IDDS: dm5ai4r
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, IDDS: yvfab6e
Městský úřad Miletín, stavební úřad, IDDS: yncbcrq

K vyvěšení a sejmutí
Městský úřad Hořice, odbor hospodářský, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 01 Hořice
Městský úřad Miletín, IDDS: yncbcrq

Ostatní
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Regionální muzeum a galerie v Jičíně, IDDS: d6qk7g3

Veřejnou vyhláškou

Účastníci podle § 94k písm. e) stavebního zákona

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

- st. p. 155/2, 157, 171, 170/1, 315, 173, 174, 310, 454, 154, 153, 663, 666, 156, 143, 170/2, 177, 178,
180, 181, 135/2, parc. č. 1286/12, 1395, 1287/1, 1011/2, 177/1, 177/3, 1286/7, 1286/11, 182, 183, 1746,
184/2, 1286/3, 1285/9, 172, 142/14 v katastrálním území Miletín

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

- Miletín č.p. 125, č.p. 127, č.p. 129, č.p. 130, č.p. 131, č.p. 132, č.p. 133, č.p. 251, č.p. 126, č.p. 115, č.p.
130, č.p. 134, č.p. 135, č.p. 136, č.p. 137 a č.p. 244
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