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 - 01/4089/2020/Svo
Č.j.: MuJc/2020/9076/ZP/Svo

Jičín, dne 16.4.2020

*MUJCX00YL122*
MUJCX00YL122
Oprávněná úřední osoba:
Ing. Svobodová - referent odboru životního prostředí
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.:
Jan Hataš, Zelenecká Lhota 15, 507 23 Libáň
Eva Hatašová, Zelenecká Lhota 15, 507 23 Libáň
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.:
Zdeněk Klaban, Zelenecká Lhota 23, 507 23 Libáň
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
Růžena Víšková, Liberecká 3425/36, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Obec Zelenecká Lhota, Zelenecká Lhota, 507 23 Libáň

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Jan Hataš, nar. 12.7.1987, Zelenecká Lhota 15, 507 23 Libáň,
Eva Hatašová, nar. 17.3.1989, Zelenecká Lhota 15, 507 23 Libáň
(dále jen "stavebník") podali dne 12.2.2020 společné oznámení záměru, které bylo usnesením převedeno
do společného územního a stavebního řízení ve věci společného povolení stavby:
Biologická DČOV , včetně akumulační nádrže, kanalizace a zasakování
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 160/4 v katastrálním území Zelenecká Lhota.
Hydrogeologický rajon č. 4360 – Labská křída, vodní útvar č. 43600 - Labská křída.
Společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") bylo v souladu s § 96a odst. 5 stavebního
zákona zahájeno dnem nabytí právní moci usnesení, tj. dnem 10.4.2020. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné územní a stavební řízení, které bylo v souladu s § 9 odst. 5 a § 115 odst. 12 vodního zákona
spojeno z řízením o povolení vypouštění odpadních vod (dále jen "společné řízení").
Popis stavby:





ČOV EKO SBR BIO I. (výrobce Zbyněk Hlubuček, Bazénplast Bělá u Turnova) o Ø 1,5 m
výšky 1,5 m + komínek výšky 0,5 m, řídící jednotka bude umístěna na stěně RD
akumulační nádrž - celoplastová o Ø 1 m výšky 1,5 m + komínek výšky 0,5 m
kanalizační potrubí od domu po vsakovací objekt PVC DN 100 a 150 v celkové délce 18 m
včetně 2 plastových revizních šachet RŠ1 a RŠ2 o Ø 0,4 m
zasakovací objekt – drenážní potrubí PVC DN 100 v délce 21,6 m uložené do štěrkového lože
šíře 1,3 m
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Další údaje o předmětu řízení:
 vypouštění předčištěných odpadních vod z rodinného domu na pozemku parc. č. 160/4 v
katastrálním území Zelenecká Lhota do vod podzemních prostřednictvím zasakovacího objektu
v jihozápadní části tohoto pozemku nebo formou zálivky v množství prům. 0,007 l/s, max. 2,01
l/s, max. 12,2 m3/měsíc a 143 m3/rok a v kvalitě „m“ (nepřekročitelná hodnota koncentrace)
BSK5 40 mg/l, CHSKCr 150 mg/l, NL 30 mg/l a N-NH4 20 mg/l
Účel stavby:
 stavba bude soužit k odvodu a čištění odpadních vod z budoucího rodinného domu na pozemku
parc. č. 160/4 v katastrálním území Zelenecká Lhota
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"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 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 zahájení společného řízení podle § 94m odst. 1
stavebního zákona a § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a
doplňků (dále jen „správní řád“) a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
21.5.2020 v 10,00 hodin
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti ŽP (MěÚ Jičín, ul. 17. listopadu č. 16, 3. patro).
Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena
nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí vodoprávní úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů
pro vydání rozhodnutí (Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, v úřední hodiny, nejlépe po
telefonické domluvě).
Stavebník podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o stavebníkovi, předmětu
společného řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného
ústního jednání na místě:
místo volně přístupné a dobře viditelné z veřejné komunikace nebo veřejného prostranství
v blízkosti pozemku, kde bude stavba umístěna
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti 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 nepřihlíží. K námitkám do
společného územního a stavebního řízení, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 94n odst. 3
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Účastník řízení může podle § 94n odst. 3 stavebního zákona uplatnit námitky proti projednávanému
stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru 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, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.
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Účastníci řízení mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci řízení mají možnost vyjádřit se
před vydáním rozhodnutí k úplným podkladům rozhodnutí do 5-ti dnů po ústním jednání, popřípadě po
stanoveném termínu pro podání námitek na vodoprávním úřadě Jičín. Po uplynutí této lhůty bude ve věci
rozhodnuto. Vodoprávní úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato navazující lhůta slouží pouze
k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí, nejedná se o další lhůtu pro uplatnění
námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými, ke kterým
vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 94m odst. 1 a 3
stavebního zákona.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Informace o účelu zpracování osobních údajů subjektů údajů, které je Město Jičín, potažmo Městský úřad
Jičín, oprávněno zpracovávat, o právním titulu, o pověřenci, o formě zpracování, době uchování a o
právech subjektu údajů je zveřejněna na webu Města a Městského úřadu Jičín: www.mujicin.cz, nabídka
„Městský úřad“, sekce „GDPR“.

Ing. Jana Mušková
vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 30 dnů přede dnem konání veřejného ústního jednání

Vyvěšeno dne: 17.4.2020

Sejmuto dne:…………………………

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




MěÚ Jičín, OÚ Zelenecká Lhota obdrží vyhlášku k veřejnému vyvěšení
veřejnosti je v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
změn a doplňků (dále jen „správní řád“) termín veřejného jednání oznámen vyvěšením této
veřejné vyhlášky
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Příloha pro stavebníka: výzva k úhradě správního poplatku + poštovní poukázka

Obdrží:
stavebník (doručenky)
Jan Hataš, Zelenecká Lhota č.p. 15, 507 23 Libáň
Eva Hatašová, Zelenecká Lhota č.p. 15, 507 23 Libáň
ostatní účastníci (doručenky)
Zdeněk Klaban, Zelenecká Lhota č.p. 23, 507 23 Libáň
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
Růžena Víšková, Liberecká č.p. 3425/36, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Obec Zelenecká Lhota, IDDS: vc2a5xm
dotčené orgány
Městský úřad Jičín, odbor ÚPRM, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí - odpadové hospodářství a ochrana ovzduší, Žižkovo
náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
ostatní
Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
Městský úřad Libáň, stavební úřad, IDDS: guibzaw
k vyvěšení
Obecní úřad Zelenecká Lhota, IDDS: vc2a5xm

