Městský úřad Nový Bydžov
Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov
Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
Č.j.: V/11419/2013/Lon
Nový Bydžov, dne 16. července 2013
Oprávněná úřední osoba: Ing. Lonská Eva, tel.: 495 703 953, e-mail.: lonska@novybydzov.cz
Stavebník:
Dana Dědová, nar. 08.10.1959, Parmská č.p.358, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení
Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
Dne 10.07.2013 podala Dana Dědová, nar. 08.10.1959, Parmská č.p.358, Horní Měcholupy, 109
00 Praha 111 žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Vodovodní přípojka a
venkovní domovní rozvod vodovodu pro RD č.p. 74 v obci Petrovice na pozemcích stavební
parcela číslo 148, pozemková parcela číslo 489/2, 513/7, 729, 732, (dle PK) p.č. 735 v
katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní
řízení.
Popis stavby:
Vodovodní přípojka z LDPE 50x4,8 bude napojena navrtávkou potrubí na veřejný vodovodní řad
DN 100 PVC na pozemku par.č. 729 a 489/2, dále povede strojním protlakem pod komunikací č.
III/32415 na pozemku par.č.732 na pozemek par.č. (dle PK) 735 kde bude přípojka ukončena ve
vodoměrné šachtě. Délka přípojky bude 18,00 m. Z vodoměrové šachty povede venkovní domovní
rozvod z LDPE 50x4,8 po pozemku (dle PK) 735 v délce 316,00 m, poté po pozemku par.č.513/7
v délce 7,6 m a poté vstoupí do objektu RD č.p.74 na st.par.č. 148.
Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. c) 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 dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a současně nařizuje,
v souladu s § 87 odst. 2 stavebního zákona, k projednání žádosti ústní jednání spojené s
ohledáním na místě na den

27. srpna 2013 (úterý) v 10:00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby tj. na pozemku par.č. 513/7 v k.ú. Petrovice u Nového
Bydžova.
Nejpozději při ústním jednání stavebník doplní:
1. Stanovisko MÚ Nový Bydžov OVŽP, oddělení ŽP
2. Stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, Telefónica Czech Republic, a.s.

Digitálně podepsal Ing. Jan Rejthárek
Datum: 17.07.2013 11:13:16 +02:00

Účastníkem územního řízení dle § 85 stavebního zákona jsou:
odst. (1) písm. a)
• Dana Dědová, nar. 08.10.1959, Parmská č.p.358, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111
odst. (1) písm. b)
• Obec PETROVICE, IČ 00269301, Petrovice č.p.104, 503 55 Petrovice u Nového Bydžova,
odst. (2) písm. a)
• Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., IČ70947996, Kutnohorská č.p.59, Hradec KrálovéPlačice, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
• Obec PETROVICE, IČ 00269301, Petrovice č.p.104, 503 55 Petrovice u Nového Bydžova,
• Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého č.p.893, 500 00 Hradec Králové, DS: PO,
he9eugn
• Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p.266, Michle, 140 22 Praha 4, DS: PO,
d79ch2h
odst. (2) písm b)
• Osoby , které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům nebo stavbám na nich:
pozemky parcelní číslo 20/8, 487/3, 490, 491, 515/3, 516, dle PK par.č. 492/3, 492/4, 492/5,
492/6, 503, 511/1, 511/2, 511/3, 512, 513/1, 513/6 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a
námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se
nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah, stanovený v § 89
odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.
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.
Přede dnem veřejného ústního jednání mohou účastníci a dotčené orgány nahlížet do podkladů
rozhodnutí v kanceláři č. A212 na Odboru výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov,
Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov (Po 7:30-11:00, 12:30-17:00, St. 7:30-11:00, 12:3017:00).
Stavebník zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územního řízení a nařízeno
veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo
pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a o veřejném ústním jednání.
Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na
architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Obsahové náležitosti
informace stanoví § 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění. Splnění této informační povinnosti,
vyplývající z ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona, žadatel doloží stavebnímu úřadu. Pokud
žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání, pokud
mělo porušení této povinnosti za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že
se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.
Vlastník (nájemce) pozemků a staveb, které jsou předmětem územního řízení, je povinen strpět
ohledání na místě podle § 54 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "správní řád"), a k tomuto účelu je zpřístupnit.
Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ve
smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zák. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
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předpisů (dále jen "správní řád"), a to nejpozději od 28.08.2013 do 30.08.2013 v době Po 7:3011:00, 12:30-17:00, St. 7:30-11:00, 12:30-17:00 v kanceláři č. A212 na Odboru výstavby a
životního prostředí MÚ Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov. Jedná se o
lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu
pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad
nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou
moc.

Ing. Jan Rejthárek
vedoucí odboru výstavby a
životního prostředí
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Nový
Bydžov, příslušné obce a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup a
po sejmutí vrácena potvrzená zpět na Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový
Bydžov.
Vyvěšeno dne: ....................................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Dana Dědová, Parmská č.p.358, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111
Datová schránka:
Obec PETROVICE, Petrovice č.p.104, 503 55 Petrovice u Nov.Bydžova, DS: OVM, r2xapjn
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská č.p.59, Hradec Králové-Plačice, Plačice,
500 04 Hradec Králové 4, DS: PO, 6m8k8ey
Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého č.p.893, 500 00 Hradec Králové, DS: PO, he9eugn
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p.266, Michle, 140 22 Praha 4, DS: PO,
d79ch2h
Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou.
Dotčené orgány:
MěÚ - odbor dopravy, Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov
MěÚ OVŽP - ZPF, Masarykovo náměstí č.p.1, 504 01 Nový Bydžov
MěÚ OVŽP - ochrana ovzduší a odpady, Masarykovo náměstí č.p.1, 504 01 Nový Bydžov
MěÚ OVŽP - ochrana přírody a krajiny, Masarykovo náměstí č.p.1, 504 01 Nový Bydžov
MěÚ OVŽP - stavební úřad, Masarykovo náměstí č.p.1, 504 01 Nový Bydžov
MěÚ OVŽP - vodní hospodářství, Masarykovo náměstí č.p.1, 504 01 Nový Bydžov
Datová schránka:
Obecní úřad Petrovice, Petrovice č.p.104, 503 55 Petrovice u Nového Bydžova, DS: OVM, r2xapjn
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