Městský úřad Turnov
odbor životního prostředí
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov 1

Číslo jednací: OZP/19/171/HOJ

Vyřizuje: Houžvička

Turnov: 17.1.2019

Věc:
Paceřice – prodloužení vodovodního řadu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení správního řízení bez místního šetření
P. Michal Šarbort a p. Jan Popelka podali žádost o vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu “Paceřice – prodloužení vodovodního řadu“.
Umístění stavby:
ppč. 618/1, 1004, k.ú. Paceřice.

Popis stavby:
Jedná se o prodloužení vodovodního řad v délce 378 m.
Materiál HDPE 90x5,4 mm SDR 17 PN 10 RC.
Napojení na stávají řad (vsazením T kusu) v komunikaci ppč. 618/1. Trasa dále vedena
v komunikace pč. 1004. Na konci je navržen podzemní hydrant.
Podrobný popis stavby je uveden v projektové dokumentaci, kterou vypracovala Ing. Barbora
Gembalová, autorizace a kontrola Ing. Jarmila Tavodová, autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby, červenec 2018.
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106
odst. 1 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (“vodní zákon”), a jako speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (“stavební zákon”),
oznamuje zahájení vodoprávního řízení účastníkům řízení.
Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků řízení (více jak 30 účastníků), tedy vodoprávní
úřad oznamuje zahájení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Žadatelům a rovněž majiteli
pozemků dotčených stavbou se v souladu s § 27 odst. 1 správního řádu doručuje formou
doporučené zásilky, event. do datové schránky.
Vzhledem k tomu, že jsou správnímu orgánu známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad, je upuštěno od ohledání na místě i od ústního jednání.
Vodoprávní úřad určuje lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, popř.
důkazy, do

15 dnů od doručení tohoto oznámení

1

V uvedené lhůtě je rovněž dána možnost účastníkům řízení nahlédnout do spisu a vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí, a to v úřední dny (pondělí, středa) v kanceláři č. 109 Městského úřadu
Turnov, OŽP.
Otisk úředního razítka

Ing. Miloslava Šípošová
vedoucí odboru životního prostředí
Potvrzení o vyvěšení tohoto oznámení na desce vodoprávního úřadu, popř. obecního úřadu
(vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů - poslední den této lhůty je dnem doručení):
Datum vyvěšení:
Datum sejmutí:
Razítko a podpis orgánu, který vyvěšení a sejmutí potvrzuje:
K vyvěšení na úřední desku se zasílá obci Paceřice (DS).
Rozdělovník:
Žadatel:
• Michal Šarbort, nar. 12.7.1977, Zahradní 68, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
• Jan Popelka, nar. 28.3.1990, Bedřicha Smetany 1965, 511 01 Turnov 1
Ostatní účastníci řízení:
• Obec Paceřice, Paceřice 100, 463 44 Sychrov
(doručeno DS 75aaunc)
- další účastníci řízení, kterým se v souladu s § 25 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou
Vlastníci následujících pozemků:
k.ú. Paceřice
ppč. 87/1, 88/1, 94/1, 102, 265/1, 267/1, 267/3, 269/1, 270/1, 271/1, 272/1, 273/1, 274/1, 275/1,
316/9, 319/3, 321/2, 321/3, 321/5, 321/6, 613/1, 613/3, 621/2, 1006, 1038
Dále se doručuje veřejnou vyhláškou majitelů podzemních inženýrských sítí v místě stavby
Před vydáním stavebního povolení je nutno žadatelem uhradit správní poplatek ve výši
3 000,- Kč. (na účet 19-1263075359/0800, VS 1719230008)
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