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odbor životního prostředí
nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice
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DATUM:

24.04.2012

VÁŠ DOPIS ZN.:

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Obec Petrovičky, IČ 00578509, 508 01 Petrovičky 35,
kterou zastupuje PROIS a. s., IČ 25943022, Veverkova 1343, 500 11 Hradec Králové
(dále jen "stavebník") dne 29.02.2012 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:
Vodovod Petrovičky
na pozemku parc. č. 358, 413, 440, 451, 454/1, 454/3, 454/17, 454/20, 458, 553/1, 553/2, 555, 557/1,
557/2, 559/1, 559/3, 560/1, 560/6, p. p. k. 375/1 v katastrálním území Petrovičky u Hořic, parc. č. 688/1,
688/6, 699/1, p. p. k. 688/5 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova. 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

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice )
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice)

Královéhradecký
Petrovičky, Petrovice
615072, 720127
Petrovičky u Hořic, Petrovice u Nového
Bydžova
parc. č. 358, 413, 440, 451, 454/1, 454/3,
454/17, 454/20, 458, 553/1, 553/2, 555, 557/1,
557/2, 559/1, 559/3, 560/1, 560/6, p. p. k.
375/1 v katastrálním území Petrovičky u
Hořic, parc. č. 688/1, 688/6, 699/1, p. p. k.
688/5 v katastrálním území Petrovice u
Nového Bydžova
X= 1 030 696; Y= 655 599; X= 1 030 380;
Y= 656 400
X= 1 031 493, Y= 656 574

Stavební objekty:
Vodovodní řady
Druh vodovodního řadu (Č 28)
Celková délka řadů
Nejmenší jmenovitá světlost řadu
Největší jmenovitá světlost řadu

zásobovací síť
2268 m
63 mm
90 mm

Údaje o předmětu rozhodnutí:
Název vodovodu
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven

Vodovod Petrovičky
vodovodní řady zásobovací sítě
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vody
Odběry pro pitné účely
Počet zásobovaných obcí
Název vodního díla

zásobování obyvatelstva
1
Vodovod Petrovičky

Vodoprávní úřad Městského úřadu v Hořicích, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 pís.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 speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4
vodního zákona a § 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"),a jako místně příslušný správní
orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb.(správní řád) oznamuje podle § 115 odst. 8 vodního
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
11.05.2012.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (vodoprávní úřad Městského úřadu v Hořicích,
úřední dny Po a St 8 - 17).
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.
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.

otisk úředního razítka

RNDr. Jiří Kopáček
vedoucí odboru životního prostředí
Obdrží:
účastníci (dodejky)
PROIS a. s., IDDS: m3yvxfg
Obec Petrovice, IDDS: r2xapjn
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
Alena Vlášková, Petrovice č.p. 90, 503 55 Petrovice u Nového Bydžova
Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic
dotčené správní úřady
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Městský úřad Hořice, odbor finanční, úsek školství, kultury a tělovýchovy, nám. Jiřího z Poděbrad č.p.
342, 508 19 Hořice
Městský úřad Hořice, odbor dopravy, nám. Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19 Hořice
Městský úřad Hořice, stavební úřad, nám. Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 01 Hořice
Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: 2umb8hk
Městský úřad Nový Bydžov, odbor dopravy, IDDS: 2umb8hk
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Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Jičín, IDDS: dm5ai4r
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, IDDS: yvfab6e
RWE Distribuční služby, s. r. o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk

