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Oznámení
o zahájení společného územního a stavebního řízen

Dne 13. 1.2019 podalaObecVítkovice, Vítkovice243,51238 VítkovicevKrkonoších, lČO 00276260,naMěstský
úrřad Jilelnnice, odbor životrrího prostředí žádost:

O vydání spo|ečného povolerrí tra stavbu,,VÍTKOVICE, VURMO\IKA- RoZšÍŘENÍ vooovoDU" tta pozemcích
p.p.Č.26911,2912,2936153,2936152,2936151,2936159,2936158,2936185,293614,2936171,2936172,2936148,
2936147,293616,2936174,2936189,293615 2936117,2936181,2936179,2936180,2936183,2936184,2111,2907,
16216,161l1 ap.p.č.2939 v kat. úzenrí Vítkovice v Krkorrclšíclr.

Řad A
Řad A bude napojen na stávající vodovodní řad v Bodě Vl na p.p.č.26911poblíž stáva.jícího lrydrantu. Odtud povede
cestou na místní korrrunikaci srněretl Roudnice a jí v soubělrtt s osou komunikace až do koncového bodu V40 na
P.P.Č.2111. Mezi body V21 a Y26 povede řad po nezpevněné cestě. Na řadu jsou nejnižších nrísteclr navrženy
hYdrantY H80, které budou sloužit k úrdržbě sítě jako kalníky a v nejvyšších rrrístech atrtornatické odvzdušňovací a
zavzduŠtlovací souprar.y. Na pozemcích p.p.č. 269ll, 2912, 2936153, 2936152, 293615l, 2936159, 2936158, 2936l85,
293614, 2936171, 2936172, 2936148, 2936l47, 293616, 293617 4, 2936l89, 293615 2936171 , 2936l81, 293617g, 2936lB0,
2936183,2936184,21l1 v kat. území Vítkovice v Krkonoších.

Na řad budou rrapojeny řady B, C a |D.

§{atcriálcm řadu A je PE l00 SDR 1l RC D90 s ochranným pláštěm a celkol,á délka řadu A je 832 m.

Řad B

Řad B brrde napojetr na vodovodní řad A v bodě V19-313,0. Odtud povede z místní komunikace do parcely cesty a jí
až do koncového bodu V46. Řad bude ukončett atttorrratickou odvzdušňovací a zavzdušňovací soupravou.
Materiálem řadu B je PE 100 SDR 11 RC D90 s ochranným pláštěm a celková dé|ka řatlu B je 142,3 m. Na
pozelncíclr p.p.č.2936111,2936172 ap.p.č.2901 v kat,územíVítkovicevKrkonošíclr,

Řad C
Řad C bLrde rraPojen tra vodovoclní řad A v bodě V21-37B,B. Odtud povede v soubělru s osou místrrí korrrunikace a
v bodě V48-34,3 povede do soukronré louky a jí v sorrběhLr hranicí parceIy až do koItcového bodLl V50, Řad bude
ukortčen autonratickou odvzdu šrio v ací a zav zduštiovac í soupravou.

Materiálem řadu C je PE 100 SDR 11 IlC D63 s ochranným pláštěm a celková délka řatlu C je 128,3 m. Na
pozemcíclt p.p.č. 2936l]4, l6216, 161l v kat. úzerní Vítkovice v Krkonoších

Řad D

Řad D bude napojen lta vodovodní řad A v bodě V24-503,L Odtud povede do nezpevněrré cesty a jí aždo koncového
bodu V5l. Rad bucle Lrkončen lrydraIttetn H80, který bude sloLržit k odkalerrí řadu.

Materiálem řadu D je PB 100 SDR t 1 RC D90 s ochranným pláštěm a celková délka řadu D je 20o7 m.

Vodovodnípřípojky

Na vodovodní řady bttdou napo.jeny veřejné části vodovodních přípo.iek, tta které budou travazovat donlovní části
vodovodních přípojek (nejsou soLrčástí tohoto projektu). Napojení lta řad bttde provedeIto navařovacíl,t,t paselll
D90*32, šoupátko D32*32, teleskopická zemní souprava a poklop šoupátkový.

Materiálen vodovodních přípo.iek.ie PE l00 SDR 11 D32.

Výkopové práce, rnateriál apod.

V Jilemnici 20.11.2019
oBtrC vÍ-r"Kotzrcn

,i,dvlrq



Nový vodovod bude budován v otevřenérn paženém výkopu, Výkop bude provederr strojně o celkové šířce dle ČSN
EN 1610.
Potrubí vodovodu PE 100 RC SDR 11 s ochrannýrn p|áštěrn D90l63 (budou použity tyče 6 rrebo l2 m, nepřipouští se
použití návirrů) a potrubí vodovodnícll přípojek PE 100 SDR ll D32 bude uloženo 1]a urovnarré lože o tl. 15Omnl.
Potrrrbí bude ukládátlo tak, aby celou svou spodní niveletou by|o uloženo na připraverrénr loži. Po směrovém a
výškovém urovnání potrubíbude provederr obsyp tloušt'ky 300 nrm ttad vrcIro| potrubí. Na obsyp alože bude použit
tříděný štěrkopísek frakce max.4 nm. Zásypje nutné provést tak, aby splrioval požadavky na únosnost pláně pod
kornunikací,
Pro spoie jednotlivýclr trubek ipro směrové lomy, příp. odbočky budou použity elektrotvarovky.
Lolnové body a konec potrubí budou zajištěny betonovými bloky a potrubí v rnístě styku s betonovými bloky bucle
obaleno do geotextílie,
Přír'ubové spoje v zemi budou provedeny pomocí nerezovélro spojovacílro materiálu a spoje budou dvojnásobně
obalerry IZOPLASTEM. Spojovací materiál -nerezová ocel, šrouby (max, dva závity nad matku, šrouby nerez,L2,
matice nerez A4), dvojitá lzolačníballdáž přírrrbových a zÁvitovýclr spojů na vodovodu a přípojkách,
300 rnm rrad vrclrnínr lícern potrubí vodovodu bude unrístěna bílá výstraillá folie trasová s nápisem VODOVOD. Pod
tuto fólii bude untístěn identifikační vodič CYKY 2x4 lnln2, který bude vyveden pod poklopy. Po položerrí
identifikačnílro vodiče bude provedena zkouška izolačního stavu vodiče.

Před zasypárríln potrubí bude provederra tlaková zkouška, proplach a dezinfekce za účasti budoucího provozovatele.
Dále bude potrubí geodeticky zaměřeno dle rnetodiky provozovate|e. Před uvedením potrubí do provozu bucle
odebrárr vzorek vody a ten podroben zkrácenému laboratornímu rozboru. T'eprve po jelio k|adnénl vyhodnocerrí vůči
požaclavkůln na pitnou vodu rnůže být potrubí uvedeno do provozu.

SEZNAM VYTÝČOVACÍCH BODŮ:

V1 X: -657216.8927 Y : -98ó865 .1461Y2 X : -651216.7 530 Y : -986866.2262

V3 X: -657190.9628 Y: -986905.0193V4 X: -651189.6129 Y: -986907.3595

V5 X: -651188.2629 Y: -986909.699BV6 X: -651188,5450 Y: -986910,7706

K1 X: -657208.8699 Y : -986920.0781 V7 X: -657216.2515 Y : -986923.4611

V8 X: -657234.7,788 Y: -986936.0229Y9 X: -657252,8144 Y: -986955.0215

\/10 X: -657259.0892 Y: -986965.799BV1 1 X : -657272.3888 Y -- _987005.0213

Y12 X: -65"]279,4451 Y: -987022.1B37Vl3 X: -65728I.5357 Y -- -987026.8062

V14 X: -657281.5357 Y: -9B,7026.8062V15 X: -657298.1956 Y: -987056.2446

Vi6 X: -657305.6940 Y: -987074.4846Y11 X: -657308.2408 Y: -9B7OB9.0777

V18 X: -657307.0332 Y: -9B7110.2982Y19 X: -657303.5070 Y: -9B7I25.1225

V20 X: -651301.1]B4 Y: -9B7I3,7,4341v21 X: -657279,7815 Y: -9B7lB3.B500

Y22 X: -651231.3,714 Y : -9B1233.9726v23 X: -657231.1604 Y : -987249.2540

V24 X: -657240.7810 Y: -9B1290.2407Y25 X: -65,7241.0054 Y: -987291.1101

V26 X: -651240.5258 Y : -9B73l4.9578Y21 X: -657241.2389 Y: -98733ó.9856

V2B X: -651242.4890 Y: -9B734,7.9091Y29 X: -657244.3410 Y: -9B]355.7542

V30 X: -657250,0850 Y : -98,7369.4025v31 X : -657264.0557 Y: -987391.0504

Y32 X: -657283.0153 Y: -98,7418.6835V33 X_ -657311.0893 Y: -9B,7461.2694

v34 X: -657326.1847 Y: -987489.0216V35 X: -651338.3646 Y -- -981517.1226

V36 X: -651344.2842 Y: -9B7532.6739V37 X: -657346.4510 Y: -987551.4170

V3B X: -651346.1970 Y: -98,/574.3532v39 X: -657344.1081 Y: -987583,,/728

V40 X: -657336.9751 Y: -9B75B1.1251Y41 X: -657328,2226 Y: -987133,2541

v42 X: -65]343.1887 Y: -9B7138,1002V43 X: -657371.5297 Y : -9B1144.6174

Y44 X: -65,1394.8659 Y: -987I49.6157v45 X: -651413.5604 Y: -987154.1669

Y46 X: -651441.3075 Y: -987160.2828Y41 X: -657275,1245 Y : -9B7196.1872

V48 X_ -65]268.7510 Y : -9B,7216.3037Y49 X: -657275.1076 Y : -987218,3176

V50 X: -657361.5958 Y: -9B,7230.2140y51 X: -651220.3218 Y: -987293.3678



V řízení žadatele zastupu.je na základě předložené plné moci Ing. Hana UIrlířová, Rokytnice nad Jizerou 449,512 44
Rokytnice nad Jizerou, lČO aa % 866.

Dnenr doručerrí žádosti na MěÚ Jilernnice bylo zalrájen o íízerú.
Městský úřad Jilernrrice, odbor životrrílro prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § l06 odst. 1

zákona ó. 25412001 Sb, o vodáclr a o znrěně některýclr zákonů (vodní zákorr) a jako speciální slavební úřad podle
ustanovení § 15 odst. 4 citovarrého zákona, v souladu s § 1 12 odst. 1 zákona č. 18312006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisťr, poclle ustanovení § l15 vodního zákona a podle
ustanovení § 47 odst, 1 zákona ě. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšíclr předpisů (dále jen ,,správní řád"),
oznamuj i zahájen í vodoprávn íh o í ízení.

Jelikož jsou příslušnénru vodoprávnílrru úřadu zrrárny polněry staveniště a žádost poskytuje potřebné podklady pro
posouzení nawhované stavby, upouští ve snryslu § 94 m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na rnístě a ústIríIro
jednání.

Učastníci řízení tnohou uplatrrit své nánritky k povolení stavby vodního díla nejpozději do 15 dnů ode dne
doruČení tohoto oznámení, jinak k nirn nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgárry,

prr,zní praco,"ní derr po skončení lhůfy pro podárrí rrárnitek budou slironrážděny veškeré podklady pro vydání
rozhodnutÍ, k tělnto podkladůrn pro vydání rozlrodnutí se trrolrou účastníci íízertív souladu s ustanovením § 36 odst. 3
zákona č. 500 12004 Sb., správrrí řád, vyjádřit ve lhťrtě do tří pracovnícli drrů ode dne slrrornáždění podkladů pro
rozhodnutí.

Závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst.4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení musí být
up|atněny ve stanovené lhŮtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak se k nim
nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků iízerlí zastupovat, předloží jelro zástupce písenrnou plnou moc. Do podkladťr
rozlrodnutí molrou účastlríci řízení ve shora uvedené lhůtě nahlédrrout u Městského úřadu Jilemnice, oclboru životrrího
prostředí (návštěvní drry: Pondělí a středa od 8:00 do l7:00) nebo jiné dny po předchozí doIrrluvě.

Osoba, která je účastIríkenr řízení podle § 94 k písnr. c) až e), rnůže trplatňovat nálnitky proti projednávanénru
stavebnítrru z,álněru, dokumentaci, způsobu provádění a užívátlí stavebníIto zátlěru nebo požadavkúm dotčenýcil
orgánů, pokud jinrirnůže být přínro dotčeIto jeho vlastnické nebo.iiné věcné právo k pozemku rrebo stavbě,

Obec uplatňuje ve společnérn úzerntrírrr a stavebnírn řízerrí rránritky k ochraně zájnrů obce a zájrrlů občarrů obce.
Osoba, která je účastrríkern řízení podle zvláštrrího právrrího předpisrr, mťrže v řízerrí uplatliovat rrámitky pouze
vrozsaltu, v jakém je projednávanýrn stavebnírn záměrenr dotčelr veřejný zálern,jehož oclrrallllou se podle zvláštního
právního předpisu zabývá.

Účastník řízení ve svých námitkách uvecle skutečnosti, kterézaklác]ají.jeho postavení.jako ťrčastníkaíizerlí,a důvocly
poddání rTárnitek.

K rránritkánl, které nesplriují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Učastrtíciřízenía.|ejich zástupci nlolrou rrahlédnut do spisu a pořizovat zněho výpisy. Do spisu je nrožné nalrlédnout
u rněstského úřadu Jilenrlrice, odborlr životního prostředí (pondělí a středa od 8:00 do l7:00 lrod.). Necha-li se některý
z úrčastrríkťr zastupovat, předIoží jeho zástupce písenrnou plnou moc.

Městský ťrřad Jilenrnice, odbor životního prostředí současně v souladu s ustatrovenírn § 36 odst, 3 správního řádu dává
ťrčastníkům nrožnost vyjádřit se k pokladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnťr od výše stanovené lhůty
pro námitky účastníkrr íízerli. Po uplynutí této lhůty brrde ve věci lydáno rozllodnutí, které Vám bLrcle v souladu § 72
správrrího řádu oznárrreno. Do poclkladů rozhodnutí rnolrou v případě potřeby ťrčastrríci í,izení a jejich zásttrpci
nalrlédrrut u nrěstského úřadu Jilenrnice, odbortr životního prostředí. Jedrrá se o lhůtrr pro sezrtárnení se spisem před
vydáním rozlrodnutí ve věci, nikoli o clalší lhťrtu pro nárriitky. Nánritky r"rplatněné v této lhůtě by byly námitkami
opožděnýnri, k nitnž stavební úřad nepřihlíží.

Účastník řízení nebo.jeho právní náslupce je v souladLt s ttstatrovenínr § 36 oclst,4 zákotla č. 5000/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,správní řád") poviItert předložit na výzvu oprávněné úrředníosobě prťrkaz
totožnosti se rozlllní doklad, který je veřejnou listinou, v rtěnrž je uvedeno jnérro a přijmerrí, dalurn rrarození a místo
trvalého pobytu, popřípadě bydliště tninlo území České republiky a zněl"tožje patrná ipodoba, popřípadě jiný údaj
unrožriLrjící správníInu orgáttu identifikovat osclblt, která doklad předkládá, jako.ieho oprávněného držitele. Případně



je třeba dále předložit doklad opravňující kjednání za právnickou osobu.

Účastník íizení může podle § l4 odst, 2 správrrílro řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní
dozví. K rrárnitce se nepřih|édne, pokud účastník íízeni o důvodu vy|oučení prokazate|ně věděl, alebez
zbytečného odkladu nárnitku neuplatnil.

Za spráwost vyhotovení:
Václav Holec, DiS.

Terrto dokulnent musí být vyvěšen na úředrrí desce po dobu l5 dnů, 15. dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou.

Podpis oprávrrěné osoby, potvrzující vyvěšení

M Ě§Tsi*,arud(kffi,fi,$ca
odbor ňivoinibo pťo§třťdí

íxhe* tri'ltlqí}vice
i;- ,,í:2 i |:12F,í1, DlČ cZ00276260
li i.l :]B \i iLkovicc v xiti. ž
ti|. 4.i ! li,ii /J|_)

n b;r:(aiivi ikr;., i 
";C \r rlr k. cz

wwlv.vitkovicevkrk,cz

Ing, Václav Myslivec
Vedoucí odboru životního prostředí

Razítko:

4,t ,4t. latn"""""""""" /

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejrnutí

ijlh,gl: Vítkelvice

Datum vyvěšení:,*§.,l.:...b l 1 Datum sejmutí: ...!.1..,. !|L, Pl 7
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněrra
způsobem unrožňujícíln dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 50012004 Sb., správrrí
řád.

Ld lq a-o4 Cl

Razítko:
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Doručí se:

1. Obec Vítkovice, Vítkovice243,51238 Vítkovice v Krkonoších, lČ 0027558l - řednictvíln
znrocněnkytrě lrrg. Hana Ulrlířová, 512 44 Rokytnice nad Jizerou 449,IČO 66793866

2. Boleslav Peterka, nar, 1967, Vítkovice 20, 5I2 38 Vítkovice
3. Zderrěk Řebíček, nat.7945, Kmochova 4B4, Kolín II, 2B0 02 Kolín
4, Eva Řebíčková, nar. l947, Krnochova 484, Kolílr II, 280 02 Kolítr
5. Petr Tůnra, nar.1949, Křížlice 16, Jestřabí v Krkonoších 5l4 0l Jilenlnice
6. PavelTůrna, nar, l941,Kťížlice ll6, Jestřabí v Krkorroších 5l4 0l Jilernnice
7. Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předrněstí, 500 03 Hradec Králové
B. Mgr. Petr Bárta, Itar. 197l, BLrdovcova 625l29, Poděbrady ll1,290 0l Poděbrady
9. Jaroslav Nedbalý, nar.1966, Jeseniova 441l39, Poděbrady ll1,290 0l Poděbrady
10. Jana Nedbalá, nar. 1965, Jeseniova 441l39, Poděbrady ll1,290 01 Poděbrady
11. Marie Karbusická, nar. 1969, Vítkovice 379,512 3B Vítkovice
12. Ing. Ivan Karbusický, nar. 1953, Vítkovtce 3J9, 512 38 Vítkovice
13. MUDr. Milič Řepa, rrar. l968, 285 01 Miskovice l46
14. Leoš Kořínek, nar. l963, Manželů Kotrbových 344, Běclrovice, l90 ll Praha 9
15. Iveta Kořírrková, nar.1964 Marrželů Kotrbových 344, Běchovice, l90 l1 Praha 9
16. Petr Muclra, nar. 1953, Prokopa Velikého 861, Kolín III, 280 02 Kolín
17. Pavel Karel, nar.1967, Radovesnická 51, Štítary, 280 02 Kolíri
18. Tamara Peterová, nar. 1972, Vítkovice 226, 512 3B Vítkovice
19. ČF,Z Distribuce, a.s,, Teplická 81418,405 02 Děčín



st.p.č.49, p.p.ě.14512, 145l1,15112, 16118,2936175,2936116,2936145,293617B, 115, 174,9614,9615,%, 119,214,
st.p.č. 50, p.p.č.293618, 514, 118,2212,21lla p.p.č. 15113 v kat. územi Vítkovice v Krkonoších.

Úřad pro vpěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí ( doručení jednotlivě)
Městský úřad Jilenrnice, Masarykovo nánrěstí 82,514 0l Jilernrrice
Obecní úřad Vítkovice, 5l2 3B Vítkovice 243

Dotčené organy státní správy:.
1. MěU Jilenrnice, odbor UPSR
2, Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova 186164,460 01 Liberec 1

3. Hasičský záchranrlý sbor Libereckého kraje, úzelnrlí odbor Sernily, Nábřeží Svatopluka Čeclra l85, 513 01
Semily

4. Sekce ekonomická a nrajetková MO, oddělení ochrany úzernních zájmů Pardubice, Teplého 1B99,530 02
pardubice

5. Správa KRNAP, Dobrovskélro 3, 543 01 Vrchlabí


