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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ
Dne 8.12.2020 podala Obec Zelenecká Lhota, kterou zastupuje Jan Přibyl, IČO 43521746, Vojice
2, 508 01 Podhorní újezd a Vojice žádost o vydání společného povolení na soubor staveb:
Prodloužení vodovodu podél komunikace III/27933 - k.ú. Zelenecká Lhota
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 269/9 v katastrálním území Zelenecká Lhota. Uvedeným
dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“).
Stavba obsahuje:
Stavba hlavní:


vodovod z potrubí PEHD 100RC2 SDR 11 ø 90 x 8,2 mm v délce 78 m (napojení na
stávající veřejný vodovod (PVC 110 mm) v místě stávající koncové betonové vodoměrné
šachty pro objekt živočišné výroby a pro hřbitov), prodlužovaný vodovodní řad bude veden
východním směrem v trase stávající vodovodní přípojky pro hřbitov, která bude v části
budoucího vodovodu vybourána, prodloužení bude zakončeno podzemním hydrantem DN 80
mm, ve vzdálenosti 1,5 m před navrženým podzemním hydrantem se na nové vodovodní
potrubí napojí nové propojovací potrubí vodovodní přípojky pro hřbitov

Stavba vedlejší:


nové celoplastové vodoměrné šachty:
 šachta o vnitřním průměru 1,5 m pro živočišnou výrobu (v místě stávající koncové
betonové vodoměrné šachty pro objekt živočišné výroby
 šachta o průměru 1 m pro hřbitov (umístěna vedle navrženého podzemního hydrantu
– cca 0,4 m jižně od hydrantu)

Účel stavby:
Navržený vodovod o celkové délce 78 m bude sloužit jako zdroj pitné vody pro uvažovanou zástavbu
budoucích RD. Navržený vodovod bude sloužit jako požární.
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 v souladu s § 94m odst. 1 potažmo § 87 odst. 2
stavebního zákona konání veřejného ústního jednání dne

29.7.2021 v 10:00 hodin
v zasedací místnosti odboru životního prostředí (3. patro, 17. listopadu č. 16, Jičín).
Do podkladů pro vydání rozhodnutí lze po dobu vyvěšení této veřejné vyhlášky nahlédnout v kanceláři
vodoprávního úřadu Jičín v úřední dny pondělí a středa od 8 do 17 h, v ostatních dnech po telefonické
domluvě.
Ing. Marcela Svobodová
vedoucí odboru životního prostředí
Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena nejméně 30 dnů přede dnem konání veřejného ústního jednání na
úřední desce MěÚ Jičín a OÚ Zelenecká Lhota, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: 10.6.2021

Sejmuto: ………………………………………

Nedílnou součástí tohoto oznámení je koordinační situace stavby – viz. příloha č. 1

Obdrží:
Obecní úřad Zelenecká Lhota, IDDS: vc2a5xm

Příloha č.1

