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Jičín, dne 16.07.2020

Oprávněná úřední osoba:
Ing. Köstinger Tomáš – referent Stavebního úřadu MěÚ Jičín
(tel.: 493545136, email: kostingert@mujicin.cz)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Libuň, Libuň 27, 507 15 Libuň,
kterou zastupuje Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
(dále jen "žadatel") podal dne 19.12.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Splašková kanalizace a ČOV Libuň
Libuň
(dále jen „stavba“) na pozemcích st. p.č. 11/1, 11/2, 28/2, 47/3, parc. č. 15/2, 28/1, 28/8, 28/9, 28/11,
30/1, 30/4, 30/7, 52/5, 52/16, 68/8, 68/9, 68/25, 68/26, 68/30, 68/33, 126/4, 396/2, 396/5, 396/8, 428/2,
431/54, 431/64, 433/1, 433/6, 433/11, 433/50, 433/51, 433/53, 434/15, 434/16, 434/19, 434/24, 434/29,
434/31, 434/43, 434/51, 436/1, 441/5, 441/6, 443/4, 529/3, 529/6, 857, 858/1, 858/2, 858/3, 859, 860/1,
873, 889/1, 890/1, 891/10, 918/2, 936, 986 v katastrálním území Libuň.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje: Splašková kanalizace na celém zastavěném území obce Libuň a ČOV, která je nově
navržená na východním okraji obce Libuň. Z ČOV je navržen odtok vyčištěné vody do Libuňského
potoka. Pro vyústění je na pravém břehu tohoto potoka navržen opevněný výústní objekt, který se nachází
pod hrází rybníka, odtokem z ČOV tedy nebude ovlivněna voda v tomto rybníce.
Stavební úřad Městského úřadu Jičín, 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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního
řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska,
účastníci řízení mohou uplatnit své námitky
do 17.8.2020.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na stavebním úřadě, Žižkovo náměstí 18, v prvním
poschodí, kancelář č. 102, a to v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.00 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin, v
ostatní pracovní dny pak po telefonické domluvě od 8.00 do 14.00 hodin, tel. 493 545 136).
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.
Účastníci řízení mají možnost vyjádřit se k úplným podkladům pro vydání rozhodnutí do 2 dnů po
termínu, ve kterém mohou uplatnit námitky, na Stavebním úřadě MěÚ Jičín, Žižkovo náměstí 18,
v prvním poschodí, kancelář č. 102– tel. 493 545 136.
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Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při 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 územním rozhodnutím 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.
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.
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.
Informace o účelu zpracování osobních údajů, které je město Jičín, potažmo Městský úřad Jičín,
oprávněn zpracovávat na základě právní povinnosti, o formě zpracování, době uchování a o právech
subjektu údajů je zveřejněna na webu města a Městského úřadu Jičín: www.mujicin.cz v sekci „GDPR“.

(otisk úředního razítka)

Ing. Köstinger Tomáš
oprávněná úřední osoba

Obdrží:
za žadatele (datová schránka)
Multiaqua s.r.o., IDDS: xs7n63g
Účastníci řízení dle § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona (doručenka):
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
Stavoka Kosice, a.s., závod Jičín, IDDS: wfwu3ia
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, IDDS: zjq4rhz
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
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JEDNOTA, spotřební družstvo Nová Paka, IDDS: bgfdqq8
Myslivecký spolek Lověna Libuň, Libuň č.p. 77, 507 15 Libuň
Jiří Burda, Libuň č.p. 182, 507 15 Libuň
Pavel Bartoníček, Libuň č.p. 183, 507 15 Libuň
PESL spol. s r.o., IDDS: xj5szy3
Mgr. Dita Bratršovská, Přímá č.p. 1298, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Věroslav Bernat, Libuň č.p. 28, 507 15 Libuň
Josef Brodský, Holín č.p. 136, 506 01 Jičín 1
Leoš Brodský, Jičínská č.p. 108, 507 11 Valdice
EKOSYSTEM spol. s r.o., IDDS: nkx3e8z
AGROS, společnost s ručením omezeným, IDDS: vj8ikad
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Ing. Luboš Mádle, Přátelství č.p. 522, Nové Město, 506 01 Jičín 1
Jitka Mádlová, Přátelství č.p. 522, Nové Město, 506 01 Jičín 1
Bohumír Machačný, Libuň č.p. 84, 507 15 Libuň
Jaromír Machačný, Libuň č.p. 84, 507 15 Libuň
SONEX MECHANIC, s.r.o., IDDS: mxs3ctc
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Jičín, Dopravní inspektorát, IDDS:
urnai6d
Účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona, kterým se oznámení doručuje veřejnou
vyhláškou a to:
Vlastníci pozemků parc.č. st.. 173, 184, 126,182, 110, 28/1, 26, 19, 17, 198/2, 259, 258, 257, 256, 41/2,
16/1, 328, 126, 42, 26, 28/1, parc.č. 438, 434/6, 976, 433/4, 434/3, 529/22, 433/30, 433/29, 433/28, 34/3,
858/7, 52/4, 974, 891/2, 25/1, 28/10, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 889/3, 529/16, 71/1, 77/3, 858/4, 866,
68/29, 68/5, 68/36, 68/24, 872/2, 963/4 vše v k.ú. Libuň.
dotčené orgány (vnitřní pošta, datová schránka)
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
Městský úřad Jičín, odbor ÚPRM, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1
Městský úřad Jičín, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1
HZS KK, územní odbor Jičín, IDDS: yvfab6e
KHS KK, územní pracoviště Jičín, IDDS: dm5ai4r
Obecní úřad Libuň, IDDS: nwha9f5
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.
Vyvěšeno dne: ………………………...……………

sejmuto dne: ……………………….

Elektronicky vyvěšeno dne: ………………………..

sejmuto dne: ……………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Na úřední desce MěÚ Jičín vyvěšeno dne 16.7.2020

sejmuto dne …………………………

