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Litomyšl, dne 4.5.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Obec Nová Ves u Jarošova, IČO 00579599, Nová Ves u Jarošova 41, 570 01 Nová Ves u Jarošova
(dále jen "žadatel") podal dne 3.5.2018 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
Propojovací vodovodní řad
Nová Ves u Jarošova
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 406, 412/7, 571/1, 520/2, 520/13, 528, 282/12 v katastrálním území
Nová Ves u Jarošova. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné
řízení").
Stavba obsahuje:
Nový vodovodní řad bude napojen na začátku na stávající vodovodní řad z litiny vnitřního průměru 80
mm ( u č.p. 11 Nová Ves u Jarošova p.p.č. 282/12 v k.ú. Nová Ves u Jarošova) a na konci na stávající
vodovodní řad z litiny vnitřního profilu 100 mm u objektu odchovny ( pozemek p.č. 412/7 v k.ú. Nová
Ves u Jarošova). Stavba je umístěna na pozemcích druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace a část je vedena protlakem pod komunikaci III /35911 (p.p.č. 571/1 k.ú. Nová Ves u
Litomyšle). Vodovodní řad je navržen z materiálu PE o vnějším profilu 90 mm ( DN 80 mm)
v celkové délce 435,7 m.
Odbor životního prostředí Městského úřadu Litomyšl, jako vodoprávní úřad věcně a místně 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"), § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném
znění (dále jen "správní řád"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 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 stavebního zákona a
současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
19. června 2018 (úterý) v 09:00 hodin
se schůzkou pozvaných na Obecním úřadě v Nové Vsi u Jarošova. Konání veřejného ústního jednání se
oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 15 dnů předem. Po tuto dobu
musí vodoprávní úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (odbor životního
prostředí, úřední dny: Po 8 - 11:30, 13 - 16, St 8 - 11:30, 13 - 16). Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního
zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení a veřejném ústním jednání byla
bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na místě:
úřední desce.
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 104, 1, 79, 78, 22, 23, 24, 25, 15, parc. č. 412/8, 397/2, 405, 398/2, 397/1, 17/19, 17/11, 17/9,
17/10, 17/6, 17/5, 529, 16/2, 16/1, 30/1, 19, 22/1, 23, 27, 283, 282/10, 284/4, 314/8, 395, 398/1, 521 v
katastrálním území Nová Ves u Jarošova
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Nová Ves u Jarošova č.p. 32, č.p. 43, č.p. 42, č.p. 8, č.p. 31, č.p. 11 a č.p. 33
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny
nejpozději při veřejném ústním jednání, 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,
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.
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 § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci,
způsobu provádění a užívání stavby 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.
Pověřený zaměstnanec vodoprávního 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.
Vodoprávní 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.

Ing. Jiří Randák
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Litomyšl
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne:………………………….

Sejmuto dne:……………………………………….
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Písemnost byla dne ………………. zveřejněna na adrese: http://www.litomysl.cz/?id_str=1311054446716
http://www.obecnovaves.com/4-uredni-deska/

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
Obec Nová Ves u Jarošova, IDDS: 24ka452
hlavní účastníci (doručenky)
Ing. Josef Bis, Jungmannova č.p. 1443/36, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
Antonín Halousek, Janov č.p. 20, 569 55 Janov u Litomyšle
ostatní účastníci (doručenky)
Zemědělské družstvo Dolní Újezd, IDDS: wk3uu7p
Martin Pípal, Popelištná č.p. 39, Červená Řečice, 393 01 Pelhřimov
Op + Ha , spol. s r.o. v likvidaci, IDDS: ykf6v5q
Miroslav Synek, Nová Ves u Jarošova č.p. 17, 570 01 Litomyš l
Veronika Synková, Nová Ves u Jarošova č.p. 17, 570 01 Litomyšl
Josef Holomek, Nová Ves u Jarošova č.p. 57, 570 01 Litomyšl
Václav Holomek, Brandlova č.p. 506, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Ludmila Holomková, Brandlova č.p. 506, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Jan Kopecký, Na Stráni č.p. 494, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Tomáš Pechanec, Nová Ves u Jarošova č.p. 24, 570 01 Litomyšl
Ludvík Holomek, Nová Ves u Jarošova č.p. 8, 570 01 Litomyšl
Jiří Smetana, Mandysova č.p. 1301/16, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové 12
Michaela Smetanová, Mandysova č.p. 1301/16, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové 12
Jana Vlková, Jana Zajíce č.p. 862, Studánka, 530 12 Pardubice 12
Jan Šlégr, Nová Ves u Jarošova č.p. 33, 570 01 Litomyšl
Věra Holomková, Vidlatá Seč č.p. 103, 570 01 Litomyšl
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
dotčené orgány
Krajská hyg. stanice Pardubického kraje, územ. prac. Svitavy, IDDS: 23wai86
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, úz.odbor Svitavy, IDDS: 48taa69
Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silnič. hospodářství, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 20 Litomyšl
Městský úřad Litomyšl, oddělení úřadu územního plánování, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl

