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 - 01/26614/2020/Kli
Č.j.: MuJc/2022/8703/ZP/Kli

Jičín, dne 28.3.2022

*MUJCX013AY8W*
MUJCX013AY8W
Oprávněná úřední osoba:
Ing. Martina Klímová - referent odboru životního prostředí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ
Dne 5.11.2020 podala Jaroslava Fadrhonsová, kterou zastupuje Mgr. Miloš Klapka žádost o
vydání společného povolení na stavbu:
Plánovaná studna na pozemku parc. č. 461/9, k.ú. Zelenecká Lhota
(dále jen „stavba) na pozemku parc. č. 461/9 v katastrálním území Zelenecká Lhota a povolení
k nakládání s podzemními vodami – k odběru podzemních vod z této studny. Uvedeným dnem bylo
zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Hydrogeologický rajon
Útvar podzemních vod

Královéhradecký
Zelenecká Lhota
695033
Zelenecká Lhota
Parc. č. 461/9
4360 – Labská křída
43600 – Labská křída

Údaje o předmětu řízení:
Stavební objekty:
Stavba hlavní
Typ objektu
Počet odběrných objektů
Hloubka objektu
Vystrojení vrtu
Vrtaný průměr

vrtaná studna
1
Max. 30 m
PVC – U Ø 125 mm
190 mm

Vodovod

Potrubí HDPE 40x3,7 mm, délka 9,0 m

Objekt nad vrtem

Plastová šachta o vnitřním průměru nejméně 0,8
m a hloubce cca 1,0 m pod povrchem a vytažena
0,5 m nad okolní terén, do vzdálenosti 1 m od
plastové šachtice bude terén nepropustně
upraven (nepropustná folie, dlažba na
cementovou maltu).

Elektro vedení
Druh

kabelové vedení CYKY 3 x 2,5 mm2 v délce 9,0
m (bude položeno v souběhu s vodovodním
potrubím).

Další údaje o předmětu povolení:
Odběr podzemních vod jako zdroj vody pro zabezpečení pitné vody pro potřeby rekreační chaty na
pozemku parc. č. 461/9 v katastrálním území Zelenecká Lhota po dobu 12-ti měsíců v roce. Odběr bude
v množství max. 0,3 l/s, prům. 0,002 l/s, max. 6,0 m3/měs, max. 72 m3/rok s dobou platnosti na 20 let.
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

18.5.2022 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: 29.3.2022

Sejmuto: ………………………………………

Nedílnou součástí tohoto oznámení je koordinační situace stavby – viz. příloha č. 1
Obdrží:
Obecní úřad Zelenecká Lhota, IDDS: vc2a5xm

Příloha č. 1:

