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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
OBEC HEŘMANICE, IČO 272647, Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice nad Labem (dále jen
"žadatel") podala dne 12.06.2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby – prodloužení
vodovodního řadu v obci Heřmanice, včetně vodovodních přípojek k rodinným domům na
pozemcích st.p.č. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), 4/1 (zahrada), 5/2 (zastavěná plocha a nádvoří),
18 (zastavěná plocha a nádvoří),, 22/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 4/1 (zahrada), 4/2
(zahrada), 4/3 (zahrada), 35 (zahrada), 36/5 (zahrada), 39/2 (zahrada), 40/1 (zahrada), 158/4 (orná
půda), PK 161/1 (zahrada), PK 162/3 (orná půda), 624 (ostatní plocha), 625/1 (ostatní plocha), 626
(ostatní plocha), 629 (ostatní plocha), 630 (ostatní plocha), 670 (ostatní plocha) katastrální území
Heřmanice nad Labem,
vodovodní přípojky k čp. 1 na pozemcích st.p.č. 18 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 625/1
(ostatní plocha),
k čp. 10 na pozemcích st.p.č. 7 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 630 (ostatní
plocha)
k čp. 11 na pozemcích p.p.č. 4/1 (zahrada), p.p.č. 4/3 (zahrada), PK 162/3
(orná půda)
k čp. 12 na pozemcích st.p.č. 5/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 35
(zahrada), p.p.č. 630 (ostatní plocha)
k čp. 13 na pozemcích st.p.č. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 5/2
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 36/2 (zahrada), 630 (ostatní plocha)
k čp. 14 na pozemcích p.p.č. 39/2 (zahrada), p.p.č. 630 (ostatní plocha)
k čp. 15 na pozemcích st.p.č. 25 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 40/1
(zahrada)
k čp. 17 na pozemcích st.p.č. 22/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 625/1
(ostatní plocha)
k čp. 48 na pozemcích p.p.č. 4/2 (zahrada), p.p.č. 670 (ostatní plocha)
vše v katastrálním území Heřmanice nad Labem.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Dodávka pitné a případně i požární vody pro stávající zástavbu je navržena výměnou a prodloužením
stávající vodovodní sítě v rozsahu 587,00 m. V trase dojde k přepojení všech stávajících přípojek pro
rodinné či bytové domy a přilehlé areály. Bude vyměněno potrubí těch přípojek, které jsou z dožitého
materiálu – ocel. Potrubí musí splňovat podmínky na dodávku pitné vody. Navrženo je potrubí z PE 100,
90 x 8,2 mm, SDR 11. Přípojky se provedou také z PE 100-32x3,0 mm, SDR 11, resp. 40x3,7 mm.
Napojení na stávající vodovod je na pozemku p.č. 158/4 a na pozemku p.č. 625/1. Provede se napojení u
stávající studny, respektivě v trase stávajícího rozvodu.
Vodovodní potrubí bude uloženo ve sklonu dle treénu 0,6 % - 10,8 %. Krytí potrubí je 1,5 m. V trase
vodovodu jsou navrženy nadzemní hydranty o DN 80. Dimenze vodovodního potrubí vyhovuje
požadavkům pro vnější požární zdroj rodinných či bytových domů i stávajících areálů. Místa označení
armatur budou označena značkou na ocelové tyči nebo objektu (oplocení, budově). Armatury
budou
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staticky zajištěny betonovými bloky z betonu C12/15 nebo prefabrikovaným dílcem. Potrubí bude
uloženo na řádně urovnané a zhutněné lože tl. 100 mm z písku bez ostrohranných částic se zrny do 20
mm. Obsyp potrubí do výše 150 mm nad okraj potrubí bude proveden ze stejného materiálu. Zpětný
zásyp v silniční komunikaci bude proveden dobře zhutnitelným materiálem, hutněným po vrstvách.
Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), jako správní orgán příslušný věcí a místem v § 10 a § 11 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vykonávající působnost dle § 190
odst. 1 stavebního zákona (mimo obcí Chvalkovice a Velký Třebešov) oznamuje podle § 87 odst. 1
stavebního zákona, ve vztahu k ustanovení § 25 odstavec 2) správního řádu zahájení územního řízení
veřejnou vyhláškou a jelikož mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení záměru
od ústního jednání upouští.
Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději do 4. srpna 2014, jinak k nim nebude
přihlédnuto.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u zdejšího stavebního úřadu v návštěvní dny: pondělí 8:00 12:00, 13:00 - 17:00, středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00. Ostatní dny po telefonické domluvě na tel.
491847255.
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději do 10. 7.
2013 jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto
při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a
nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
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.
otisk úředního razítka
Ing. Martin Hofman, v.r.
vedoucí odboru výstavby
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů:
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
Zajistí vyvěšení: Obec Heřmanice
Město Jaroměř
Obdrží:
Účastníci (dodejky, datové schránky):
OBEC HEŘMANICE, IČO 272647, Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice nad Labem
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Vlastníci dotčených pozemků: vodovodní řad

Pohanka Pavel, Heřmanice 11, 552 12 Heřmanice
Pohanková Dana, Heřmanice 11, 552 12 Heřmanice
Jirásková Jana, Bezručova 86, Cihelny, 551 01 Jaroměř
Martinková Pavlína, Heřmanice 48, 552 12 Heřmanice
Piroutková Jitka, Heřmanice 1, 552 12 Heřmanice
Ing. Čáp Jiří, Černilov 350, 503 43 Černilov
Šibor Petr, Heřmanice 10, 552 12 Heřmanice
Šibor Zdeněk, Heřmanice 10, 552 12 Heřmanice
Šiborová Eva, Heřmanice 10, 552 12 Heřmanice
Holeček Miroslav, Kyjovská 484/17, Moravské Předměstí, 500 06 Hradec Králové
Holečková Věra, Kyjovská 484/17, Moravské Předměstí, 500 06 Hradec Králové
Vávra Aleš, Heřmanice 14, 552 12 Heřmanice
Němec Stanislav, Heřmanice 8, 552 12 Heřmanice
Němcová Marie, Heřmanice 8, 552 12 Heřmanice
Vlastníci dotčených pozemků: vodovodní přípojky

Obec Heřmanice, Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice
Piroutková Jitka, Heřmanice 1, 552 12 Heřmanice
Šibor Petr, Heřmanice 10, 552 12 Heřmanice
Šibor Zdeněk, Heřmanice 10, 552 12 Heřmanice
Šiborová Eva, Heřmanice 10, 552 12 Heřmanice
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Pohanka Pavel, Heřmanice 11, 552 12 Heřmanice
Pohanková Dana, Heřmanice 11, 552 12 Heřmanice
Palečková Kamila, Běluň 12, 552 12 Heřmanice
Holeček Miroslav, Kyjovská 484/17, Moravské Předměstí, 500 06 Hradec Králové
Holečková Věra, Kyjovská 484/17, Moravské Předměstí, 500 06 Hradec Králové
Černá Michaela, Heřmanice 28, 552 12 Heřmanice
Vávra Aleš, Heřmanice 14, 552 12 Heřmanice
Jirásková Jana, Bezručova 86, Cihelny, 551 01 Jaroměř
Martinková Pavlína, Heřmanice 48, 552 12 Heřmanice
Němec Stanislav, Na Vrších 475, Jakubské Předměstí 551 01 Jaroměř
Ing. Čáp Jiří, Černilov 350, 503 43 Černilov
Správci inženýrských sítí:

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Dotčené orgány jednotlivě:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská 530, 549 32 Velké
Poříčí
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, 547
01 Náchod
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí
Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát,
Plhovská 1176, 547 45 Náchod
Vlastníci sousedních pozemků a nemovitostí: (veřejnou vyhláškou)

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí
st.p.č. 3/1, 3/2, 5/1, 7, 11, 13, 14, 17, 87, 118, 20, 25, p.p.č. 7/2, 8/2, 8/3, 8/4, 15/1, 18/2, 20, 30, 32, 33,
36/2, 161/4, 623/1
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