Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí
Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, tel. 493 545 111, fax: 493 545 285, e-mail: ozp@mujicin.cz
Spis. zn.: ŽP - 01/32732/2019/Kli
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Jičín, dne 21.10.2020

*MUJCX00ZSKML*
MUJCX00ZSKML
Oprávněná úřední osoba:
Ing. Martina Klímová - referent odboru životního prostředí
Stavebník: účastník společného územního a stavebního řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.:
Obec Střevač, Střevač 49, 507 22 Střevač
zplnomocněný zástupce: IKKO Hradec Králové, s.r.o., IČO 27482782, Bratří Štefanů 238/55, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Hlavní účastníci: účastníci společného územního a stavebního řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb.
Jaroslav Havíř, Střevač 17, 507 22 Střevač
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
AB pole s.r.o., Dr. Kryšpína 510/4, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1
Stanislav Lachman, Nadslav 15, Střevač, 506 01 Jičín 1
Miloslava Javůrková, Jarmily Glazarové 630, 507 43 Sobotka
Alena Čimová, Nábř. Irmy Geisslové 578, Nové Město, 506 01 Jičín 1
Pavel Řezníček, Jižní I 172, 507 11 Valdice
Jitka Gärtnerová, Staré Hrady 76, 507 23 Libáň
Marie Melounová, Střevač 10, 507 22 Střevač
Jaroslav Slavík, Cholenice 115, 507 32 Kopidlno
Květa Novotná, Boženy Zajíčkové 232, 289 33 Křinec
Jaroslava Mocáková, Dobšín 35, 294 04 Dolní Bousov
Jaroslav Adamec, Všeň 133, 512 65 Všeň
Ing. Miroslav Zoubek, Sedličky 48, 506 01 Jičín 1
Jiří Slavík, Nadslav 3, Střevač, 506 01 Jičín 1
Miroslav Hlaváček, L. Janáčka 974, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
Ing. Eva Hlaváčková, Chabařovická 1323/19, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
Římskokatolická farnost - arciděkanství Jičín, Valdštejnovo náměstí 96, Staré Město, 506 01 Jičín 1
Jana Bucharová, Čejkovice 42, Podhradí, 506 01 Jičín 1
Marcel Horyna, Jiráskova 10, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1
Roman Mikolášek, Přátelství 395, Nové Město, 506 01 Jičín 1
Ivanka Plíšková, Nadslav 27, Střevač, 506 01 Jičín 1
Eva Kanavalová, Staré Hrady 83, 507 23 Libáň
Jitka Kožená, Na Cihlářce 1390, 509 01 Nová Paka
Vlastimil Košťák, Nadslav 28, Střevač, 506 01 Jičín 1
Hana Plíšková, Šumberova 360/38, Praha 6-Veleslavín, 162 00 Praha 616
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1
Ludmila Hlaváčková, Nadslav 5, Střevač, 506 01 Jičín 1
Účastníci společného územního a stavebního řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.:
účastníci společného územního a stavebního řízení dle § 94 pís. k), kteří se identifikují označením
pozemků a staveb na nich evidovaných v katastru nemovitostí: st. p. 2, 3, 5/1, 5/2, 5/4, 6/1, 9, 11/1, 11/3,
12/1, 13/2, 17, 18/1, 20/1, 25, 27, 34, 36/1, 37, 38/1, 40/1, 43/1, 44, 45, 46, 50, 51/1, 52/1, 53/3, 54, 55,
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56, 63, 64, 67, 78, 83, 108, parc. č. 3/2, 3/4, 12/1, 14/1, 15/1, 21, 22/2, 34/1, 39, 42/1, 55/1, 56, 65/2, 66/1,
66/2, 67/2, 67/3, 68, 71, 72, 96/3, 100/1, 114/2, 116/16, 161/8, 176/1, 176/7, 204/2, 212/15, 252, 294/3,
299/1, 305, 306/2, 350/47, 350/61, 350/64, 369/2, 370, 435/2, 435/26, 444/1, 446/3, 447/3, 495/4, 496/1,
496/4, 504/3, 516/6, 516/13, 520/2, 520/13, 520/14, 557/4, 558, 559, 581, 594/4, 594/8, 597, 618/7, 645,
647 v katastrálním území Nadslav, st. p. 1/1, 2/1, 3/1, 4, 5, 6/1, 6/2, 8, 9/1, 10/1, 12, 13, 14, 16/2, 18, 22,
24/2, 25/1, 25/2, 28/1, 29, 30, 31/1, 32/2, 33, 34/1, 37, 38/1, 39, 41/2, 41/3, 41/4, 42, 44, 46, 48/1, 80, 83,
87, 90, 91, 92, 100, 108, 111, 127, 135, 139, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 161, 163, parc. č. 24, 30,
51/3, 51/4, 51/5, 51/7, 51/9, 69/2, 71, 72, 75/2, 76, 109/2, 137, 291/33, 313/3, 318, 319, 407/1, 407/2,
407/3, 415/5, 415/7, 415/53, 806/1, 832/1, 832/2, 832/3, 832/5, 832/6, 832/8, 832/9, 834, 846/6, 847/6,
847/7, 856, 858, 862/1, 865 v katastrálním území Střevač.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
č. 207/2020
Výroková část:
Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, jako vodoprávní úřad 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"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 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"), § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o vodovodech a
kanalizacích") ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle
§ 94o stavebního zákona žádost o vydání společného územního a stavebního povolení, kterou dne
25.11.2019 podala
Obec Střevač, IČO 00272175, Střevač 49, 507 22 Střevač,
kterou zastupuje IKKO Hradec Králové, s.r.o., IČO 27482782, Bratří Štefanů 238/55, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení stavebníkovi:
podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
Veřejný vodovod Střevač, Nadslav a Štidla
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 99 (ostatní plocha), parc. č. 109/4 (ostatní plocha), parc. č.
111 (ostatní plocha), parc. č. 152/1 (ostatní plocha), parc. č. 153 (ostatní plocha), parc. č. 154
(ostatní plocha), parc. č. 161/5 (orná půda), parc. č. 161/7 (orná půda), parc. č. 161/10 (orná půda),
parc. č. 176/4 (orná půda), parc. č. 176/8 (orná půda), parc. č. 204/4 (zahrada), parc. č. 438 (ostatní
plocha), parc. č. 496/5 (trvalý travní porost), parc. č. 504/1 (orná půda), parc. č. 504/2 (zahrada),
parc. č. 516/4 (orná půda), parc. č. 516/7 (orná půda), parc. č. 516/17 (orná půda), parc. č. 516/23
(orná půda), parc. č. 520/1 (orná půda), parc. č. 520/3 (orná půda), parc. č. 520/8 (orná půda), parc.
č. 520/10 (orná půda), parc. č. 520/15 (orná půda), parc. č. 520/17 (orná půda), parc. č. 520/26 (orná
půda), parc. č. 520/27 (orná půda), parc. č. 557/1 (ostatní plocha), parc. č. 557/3 (ostatní plocha),
parc. č. 566 (ostatní plocha), parc. č. 569 (ostatní plocha), parc. č. 570 (ostatní plocha), parc. č. 575
(ostatní plocha), parc. č. 583/2 (ostatní plocha), parc. č. 589 (ostatní plocha), parc. č. 594/1 (ostatní
plocha), parc. č. 594/2 (ostatní plocha), parc. č. 594/3 (ostatní plocha), parc. č. 594/4 (ostatní
plocha), parc. č. 594/6 (ostatní plocha), parc. č. 618/1 (ostatní plocha), parc. č. 618/2 (orná půda),
parc. č. 618/3 (trvalý travní porost), parc. č. 618/6 (ostatní plocha), parc. č. 619 (ostatní plocha),
parc. č. 632 (ostatní plocha), parc. č. 634 (ostatní plocha) v katastrálním území Nadslav, st. p. 17
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(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 27 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 114 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 15/2 (zahrada), parc. č. 15/3 (ostatní plocha), parc. č. 15/4 (zahrada), parc. č. 15/5
(ostatní plocha), parc. č. 33/1 (ostatní plocha), parc. č. 44/3 (zahrada), parc. č. 53 (ostatní plocha),
parc. č. 108/2 (zahrada), parc. č. 126/2 (ostatní plocha), parc. č. 235/37 (orná půda), parc. č. 235/44
(orná půda), parc. č. 291/25 (orná půda), parc. č. 291/26 (orná půda), parc. č. 397/5 (ostatní plocha),
parc. č. 415/8 (orná půda), parc. č. 506/3 (orná půda), parc. č. 506/4 (orná půda), parc. č. 506/8
(orná půda), parc. č. 506/12 (orná půda), parc. č. 513 (ostatní plocha), parc. č. 526/19 (orná půda),
parc. č. 526/47 (orná půda), parc. č. 526/48 (orná půda), parc. č. 565/1 (orná půda), parc. č. 565/2
(orná půda), parc. č. 565/6 (orná půda), parc. č. 565/9 (orná půda), parc. č. 584/1 (orná půda), parc.
č. 791/13 (ostatní plocha), parc. č. 791/21 (ostatní plocha), parc. č. 791/28 (ostatní plocha), parc. č.
791/46 (ostatní plocha), parc. č. 793/1 (ostatní plocha), parc. č. 793/2 (ostatní plocha), parc. č. 793/3
(ostatní plocha), parc. č. 793/4 (ostatní plocha), parc. č. 793/6 (ostatní plocha), parc. č. 795/1 (ostatní
plocha), parc. č. 797/13 (ostatní plocha), parc. č. 806/1 (orná půda), parc. č. 808 (ostatní plocha),
parc. č. 826 (ostatní plocha), parc. č. 832/2 (ostatní plocha), parc. č. 832/3 (ostatní plocha), parc. č.
832/4 (ostatní plocha), parc. č. 832/7 (ostatní plocha), parc. č. 832/10 (ostatní plocha), parc. č. 837/1
(ostatní plocha), parc. č. 837/3 (ostatní plocha), parc. č. 837/4 (ostatní plocha), parc. č. 837/5 (ostatní
plocha), parc. č. 840 (ostatní plocha), parc. č. 846/1 (ostatní plocha), parc. č. 846/2 (ostatní plocha),
parc. č. 846/5 (ostatní plocha), parc. č. 846/8 (ostatní plocha), parc. č. 846/9 (ostatní plocha), parc. č.
847/1 (ostatní plocha), parc. č. 847/2 (ostatní plocha), parc. č. 848/15 (vodní plocha), parc. č. 848/16
(vodní plocha), parc. č. 876 (ostatní plocha) v katastrálním území Střevač
Vodní útvar HSL_1500 – Hasinský potok od pramene po ústí do toku Mrlina a HSL_1490 – Mrlina od
pramene po Hasinský potok, hydrogeologický rajon č. 4360 – Labská křída.
Popis stavby:
Jedná se o stavbu technické infrastruktury – výstavba veřejného vodovodu pro obce Střevač, Nadslav,
Štidla. Vodovod bude napojen na skupinový vodovod Kopidlno. Za místem napojení na skupinový
vodovod bude vybudovaná předávací vodoměrná šachta včetně vodoměrné sestavy. Součástí stavby je
vybudování zásobních vodovodních řadů pro obec Střevač, část Nadslav a část Štidla. Na trase vodovodu
budou vybudovány dvě AT stanice s podzemními akumulačními nádržemi. Dále budou vybudovány
celkem 3 požární nádrže - v Obci Střevač, části Nadslav a v části Štidla. Součástí stavby je vybudování
celkem 142 ks vodovodních přípojek vedených po veřejných částech obce. Dále jsou součástí
předloženého záměru i příjezdové komunikace k ATS Nadslav a Štidla, manipulační zpevněné plochy u
ATS 1 a ATS 2 a oplocení u objektu ATS 1, kabelové rozvody NN k ATS 1 a k ATS 2. Projektová
dokumentace dále obsahuje dokumentaci Technologie ATS Nadslav a Štidla, rozvody technologické a
stavební elektřiny, hromosvody. Vodovod nebude sloužit jako požární.
Podchod pod komunikacemi ve správě Správa silnic Královehradeckého kraje, Kutnohorská 59/23,
Plačice, 50004 Hradec Králové bude proveden řízenými protlaky. Potrubí bude uloženo v silnostěnné
chráničce DN 200 (PE 100 RC SDR17 D200x11,9 mm). Uložení potrubí pod komunikací bude
provedeno dle ČSN 75 6230.
Trasou vodovodu dojde na třech místech ke křížení s místní vodotečí Mrlina (ID10100065) a to v ř. km
44,96 pomocí chráničky umístěné na konstrukci mostu, v ř. km 44,995 pomocí chráničky umístěné na
konstrukci mostu a v ř. km 47,1 s umístěním vodovodu v místě propustku bez zásahu do koryta toku.
Dále dojde ke křížení s bezejmenným vodním tokem (IDVT 10177860) v ř. km 0,465 a 0,507 a to
v místě propustků bez zásahu do koryta vodního toku.
Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:
Stavba hlavní:


Vodovodní síť – materiál PE100 RC SDR 11 D90 v celkové délce 7819,0 m.
 Přívodní řad V1 v délce 756,0 m (za místem napojení na skupinový vodovod PVC
D225 bude ve vzdálenosti cca 10,0 m vybudovaná předávací vodoměrná šachta o
vnitřních půdorysných rozměrech 4,0 x 1,5 m a tl. stěny 300 mm),
orientační určení polohy: začátek: x 1015122, y 679223; konec x 1014515; y:
678854
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 Zásobní řad Z v délce 2250,0 m,
orientační určení polohy: začátek: x 1014506, y 678842; konec x 1016270; 678082
Zásobní řad Z1 v délce 406,0 m,
orientační určení polohy: začátek: x 1016044, y 677848; konec x 1016030; 677515
 Zásobní řad Z1a v délce 200,0 m,
orientační určení polohy: začátek: x 1016044, y 677848; konec x 1015939; 677698
 Zásobní řad Z1b v délce 156,0 m,
orientační určení polohy: začátek: x 1015973, y 677679; konec x 1015844; 677760
 Zásobní řad Z1c v délce 80,0 m,
orientační určení polohy: začátek: x 1016033, y 677553; konec x 1016042; 677633
 Zásobní řad Z2 v délce 105,0 m,
orientační určení polohy: začátek: x 1015974, y 677939; konec x 1016042; 678014
 Zásobní řad Z3 v délce 145,0 m,
orientační určení polohy: začátek: x 1015615, y 678236; konec x 1015457; 678270
 Zásobní řad Z4 v délce 2487,0 m,
orientační určení polohy: začátek: x 1014506, y 678842; konec x 1012388; 678744
 Zásobní řad Z5 v délce 368,0 m,
orientační určení polohy: začátek: x 1014332, y 678860; konec x 1014136; 679158
 Zásobní řad Z6 v délce 100,0 m,
orientační určení polohy: začátek: x 1014145, y 678770; konec x 1014213; 678693
 Zásobní řad Z7 v délce 252,0 m
orientační určení polohy: začátek: x 1013983, y 678558; konec x 1014163; 678390
 Zásobní řad Z7a v délce 15 m
orientační určení polohy: začátek: x 1013976, y 678522; konec x 1013974; 678509
 Zásobní řad Z7b v délce 175,0 m
orientační určení polohy: začátek: x 1014048, y 678499; konec x 1014030; 678326
 Zásobní řad Z8 v délce 84,0 m
orientační určení polohy: začátek: x 1012445, y 678725; konec x 1012485; 678651
 Zásobní řad Z8a v délce 240,0 m
orientační určení polohy: začátek: x 1012795, y 678799; konec x 1012775; 679010


ATS a akumulace
 ATS a akumulace Nadslav (dále jen „ATS1“) – na poz.p.č. 520/15, k.ú. Nadslav,
(hranice areálu 2,3 m západně od hranice s pozemkem p.č. 520/10 a 9,9 m jižním
směrem od hranice s pozemkem p.č. 566 v k.ú. Nadslav), podzemní objekt
umístěný v zemním násypu je sestaven ze dvou akumulačních nádrží (objem
akumulace 2 x 15 m3 se bude skládat ze dvou ŽB prefabrikovaných nádrží
kruhového půdorysu o vnitřním průměru 2500 mm), jedné podzemní nádrže
vodoměrné šachty, kde se nachází technologie pro úpravu čerpané vody
(dochlorování), ATS a armaturní šachty. Odpadní vody z prostoru vodoměrné
šachty a dochlorování budou odváděné společně s úkapovými vodami z ATS1 a
zbývajícího objemu vody v akumulačních nádržích do podzemní jímky na
vyvážení (průměr 2100 mm). ATS1 bude umístěna ve společném oploceném
areálu. Orientační určení polohy: x 1014506, y 678850.
 ATS a akumulace Štidla (dále jen „ATS2“) – na poz.p.č. 152/1, k.ú. Nadslav, (6,3
m východně od hranice s pozemkem p.č. 566, 6,3 m severně od hranice
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s pozemkem 575 a 14,8 m západně od hranice s pozemkem p.č. 146/4 v k.ú.
Nadslav), podzemní kruhová ŽB prefabrikovaná nádrž, která slouží jako
akumulační prostor s objemem akumulace min. 3 m3 – max. 5 m3 s nadzemní
vstupní částí, která bude tvořena kruhovým objektem tvořeným prefabrikovanou
ŽB nádrží o vnitřním průměru 2,5 m s vnitřní výškou 2,55 m a střechou z kotvené
dřevěné vaznicové soustavy, dřevěný krov bude mít tvar šestiúhelníkové střechy.
Orientační určení polohy: x 1013727, y 678486.
Součástí PD je technologie ATS Nadslav a ATS Štidla, rozvody technologické a stavební
elektřiny, hromosvody


Manipulační areálová plocha u ATS 1 o rozměrech 16,18 m x 8,60 m na poz.p.č. 520/15, k.ú.
Nadslav, materiál asfaltobeton, na koruně násypu a kolem zemního tělesa bude vybudován
obslužný chodníček z betonové dlažby.



Manipulační zpevněná plocha u ATS 2 o rozměrech 9,30 m x 7 m na poz.p.č. 152/1, k.ú.
Nadslav, materiál asfaltobeton



Oplocení objektu ATS 1 o rozměrech 22,50 m x 16,5 m na poz.p.č. 520/15, k.ú. Nadslav

Stavba vedlejší:






Příjezdová komunikace k ATS 1 a ATS 2


příjezdová komunikace k ATS 1 na poz.p.č. 520/15, k.ú. Nadslav bude
vybudována v místě stávajícího sjezdu na pole před areálem ATS a bude
ukončena plotem areálu, materiál asfaltobeton



příjezdová komunikace k ATS 2 na poz.p.č. 575, k.ú. Nadslav, materiál
asfaltobeton

Kabelové rozvody NN


přípojka NN k ATS č. 1 Nadslav - CYKY – J 4x16 v délce 220,0 m



přípojka NN k ATS č. 2 Nadslav - CYKY – J 4x16 v délce 37,0 m

Požární nádrže včetně přípojek DN 80 –


požární nádrž Střevač – podzemní vodotěsná betonová prefabrikovaná nádrž o
objemu 22 m3 na poz.p.č. 832/4, k.ú. Střevač, (1,6 m jižně od hranice
s pozemkem p.č. 33/1, 1 m jižně od hranice s pozemkem 33/2 a 6,9 m mírně
severozápadně od hranice s pozemkem p.č. 826 v k.ú. Střevač), z důvodu objemu
požární nádrže budou vybudovány 2 vodotěsné prefabrikované nádrže o
objemech 2 x 11 m3, napouštění z veřejného vodovodního řadu Z1a přípojkou
DN 80 mm přes VDM šachtu, orientační určení polohy: x 1016024, y 677842



požární nádrž Nadslav – podzemní vodotěsná betonová prefabrikovaná nádrž o
objemu 22 m3 na poz.p.č. 557/1, k.ú. Nadslav, (11,7 m západně od hranice
s pozemkem p.č. 55/1, 9,7 m východně od hranice s pozemkem 566 v k.ú.
Nadslav a 12,7 m severně od hranice s poz.p.č. 1 v k.ú. Nadslav), z důvodu
objemu požární nádrže budou vybudovány 2 vodotěsné prefabrikované nádrže o
objemech 2 x 11 m3, napouštění z veřejného vodovodního řadu Z4 přípojkou DN
80 mm přes VDM šachtu, orientační určení polohy: x 1013911, y 678539



požární nádrž Štidla – podzemní vodotěsná betonová prefabrikovaná nádrž o
objemu 14 m3 na poz.p.č. 594/3, k.ú. Nadslav, (5,9 m severně od hranice
s pozemkem p.č. 38/1 a 27 m západně od hranice s pozemkem 566 v k.ú.
Nadslav), napouštění z veřejného vodovodního řadu Z4 přípojkou DN 80 mm
přes VDM šachtu
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Vodovodní přípojky – celkem 142 ks (Střevač 75 ks, Nadslav 41 ks, Štidla 26 ks), materiál PE
D32x4,4 mm o celkové délce 1168,0 m – přípojky budou vedené k jednotlivým nemovitostem
pouze po veřejných pozemcích (částech obce).

Vodovodní přípojky STŘEVAČ
Číslo přípojky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Č.P. (poz.p.č.) Řad
70
78
69
73
p.p.č. 407/1
80
23
22
21
20
19
18
55
16
44
35
34
48
64
29
30
31
32
33
49
72
50
40
39
41
43
51
65
12
11
10
9
1
58

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1

Číslo pozemku
793/1, 793/3
793/1
793/1
793/1
793/1
793/1
793/1, 793/4
793/1, 793/6
832/10
832/10, 832/2
832/10, 832/3
832/10
832/10, 846/5
832/10, 832/7
832/10, 832/4, 33/1
832/10, 846/8
826, 17, 846/9
826
826
826
826
826
826
826, 846/2, 15/5, 15/4
826, st. 27, 846/2
st. 27, 15/2, 15/3
808, 840, 876
808
808, 840, 44/3
808
808, 847/2
808, 847/2
808, 53
808
808
808
808, 847/1
808, 847/1
808

Katastrální území

Délka (m)

Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač

6,5
5
5
5
5
4,5
13
10,5
2
2,5
1,5
3,5
5,5
3
19,5
7,5
25,5
8,5
4,5
3,5
5,5
3,5
2
27
6,5
52,5
16,5
4
54,5
4
27,5
25
6,5
7,5
6
7,5
5
2,5
2,5
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

61
45
46
74
7
71
6
5
4
2
3
59
14
13
57
8
52
53
63
85
86
87
88
89
24
25
27
26
17
54
68
37
75
76
60
p.p.č.415/53

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

4
7
14
23
8
40
9
6
38
10
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Z1 808, 806/1
Z1 808
Z1 808
Z1b 847/1
Z1b 847/1
Z1b 847/1
Z1b 847/1
Z1b 847/1
Z1b 847/1
Z1b 847/1
Z1b 847/1
Z1a 847/1
Z1a 847/1
Z1a 847/1
Z1a 847/1
Z1a 847/1
Z1a 847/1
Z1a 847/1
Z1c 837/1
Z1c 837/1
Z1c 837/1
Z1c 837/1
Z1c 837/1
Z1c 837/1
Z2 846/1
Z2 846/1
Z2 846/1
Z2 846/1
Z2 846/1
Z3 397/5, 795/1
Z3 415/8, 795/1
Z3 415/8, 795/1
Z3 415/8
Z3 415/8, 795/1
Z3 397/5
Z3 415/8, 795/1
Vodovodní přípojky NADSLAV
Z4 566, 557/1
Z4 557/1
Z4 557/1, 566
Z4 566
Z4 566, 557/1
Z4 566
Z4 557/1
Z4 566, 557/1
Z4 566, 557/1, 557/3
Z4 557/1

Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač
Střevač

1
1,5
16
14
7,5
4,5
4
5,5
4,5
4,5
3
4,5
3,5
3,5
2,5
10,5
1,5
4,5
2
2
2
2,5
1,5
2,5
4,5
3,5
6,5
7
5,5
4,5
2,5
3
4,5
4,5
5
27,5

Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav

1,5
1
10,5
8,5
4,5
9,5
5,5
15,5
26
7
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86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

5
3
37
2
p.p.č. 645
25
33
27
35
p.p.č.116/16
36
2
1
22
21
20
26
p.p.č. 126/3
19
18
32
15
24
17
12
47
11
28
29
30
31

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

22
p.p.č. 204/2
18
7
21
5
8
9
10
4
20
2
11
17
12
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Z4 566, 557/1, 557/3
Z4 557/1, 566
Z4 557/1
Z4 557/1, 566
Z4 566, 438
Z4 566, 111
Z4 566, 618/1
Z4 566
Z4 566, 618/6
Z4 566, 618/3
Z5 632
Z5 632
Z7 557/1
Z7 557/1
Z7 557/1
Z7 569
Z7 569
Z7 569
Z7b 557/1
Z7b 557/1
Z7b 557/1
Z7b 557/1
Z7b 570
Z7b 570
Z7a 557/1
Z7a 557/1
Z7a 557/1
Z6 109/4
Z6 109/4
Z6 109/4
Z6 109/4
Vodovodní přípojky ŠTIDLA
Z4 566
Z4 566
Z4 566
Z4 566
Z4 566
Z4 566, 594/1
Z4 566, 594/2
Z4 566
Z4 594/3
Z4 566, 594/1
Z4 566, 594/1
Z4 566, 594/1, 594/3
Z4 594/3
Z4 594/3
Z4 594/3

Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav

26
26
5,5
16,5
5
10
20,5
9,5
4,5
10,5
4
49
4
4,5
8,5
3,5
3,5
3,5
7,5
6,5
7,5
4,5
25
6,5
3
4,5
3
1
1,5
1
4,5

Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav

4
5,5
2,5
2,5
2,5
7
9
3,5
12
41,5
26,5
23
9
3
2,5
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132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

6
1
13
19
16
14
3
25
p.p.č.369/2
26
15
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Z4
Z4
Z4
Z4
Z4
Z4
Z8
Z8
Z8a
Z8a
Z8a

566
566, 594/6
566, 594/4
566
566
566
589
589
619
619
619

Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav
Nadslav

6,5
11
4,5
2
6
2,5
2
1
3
1,5
4,5

Účel stavby: stavba technické infrastruktury sloužící k zásobení obyvatel pitnou vodou v obci Střevač,
v místní části Nadslav a v místní části Štidla, stavba nebude sloužit jako požární vodovod. Jedná se o
stavbu novou a trvalou.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby: pozemky parc. č. 99 (ostatní plocha), parc. č. 109/4 (ostatní
plocha), parc. č. 111 (ostatní plocha), parc. č. 152/1 (ostatní plocha), parc. č. 153 (ostatní plocha), parc. č.
154 (ostatní plocha), parc. č. 161/5 (orná půda), parc. č. 161/7 (orná půda), parc. č. 161/10 (orná půda),
parc. č. 176/4 (orná půda), parc. č. 176/8 (orná půda), parc. č. 204/4 (zahrada), parc. č. 438 (ostatní
plocha), parc. č. 496/5 (trvalý travní porost), parc. č. 504/1 (orná půda), parc. č. 504/2 (zahrada), parc. č.
516/4 (orná půda), parc. č. 516/7 (orná půda), parc. č. 516/17 (orná půda), parc. č. 516/23 (orná půda),
parc. č. 520/1 (orná půda), parc. č. 520/3 (orná půda), parc. č. 520/8 (orná půda), parc. č. 520/10 (orná
půda), parc. č. 520/15 (orná půda), parc. č. 520/17 (orná půda), parc. č. 520/26 (orná půda), parc. č.
520/27 (orná půda), parc. č. 557/1 (ostatní plocha), parc. č. 557/3 (ostatní plocha), parc. č. 566 (ostatní
plocha), parc. č. 569 (ostatní plocha), parc. č. 570 (ostatní plocha), parc. č. 575 (ostatní plocha), parc. č.
583/2 (ostatní plocha), parc. č. 589 (ostatní plocha), parc. č. 594/1 (ostatní plocha), parc. č. 594/2 (ostatní
plocha), parc. č. 594/3 (ostatní plocha), parc. č. 594/4 (ostatní plocha), parc. č. 594/6 (ostatní plocha),
parc. č. 618/1 (ostatní plocha), parc. č. 618/2 (orná půda), parc. č. 618/3 (trvalý travní porost), parc. č.
618/6 (ostatní plocha), parc. č. 619 (ostatní plocha), parc. č. 632 (ostatní plocha), parc. č. 634 (ostatní
plocha) v katastrálním území Nadslav, st. p. 17 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 27 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 114 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 15/2 (zahrada), parc. č. 15/3 (ostatní plocha),
parc. č. 15/4 (zahrada), parc. č. 15/5 (ostatní plocha), parc. č. 33/1 (ostatní plocha), parc. č. 44/3
(zahrada), parc. č. 53 (ostatní plocha), parc. č. 108/2 (zahrada), parc. č. 126/2 (ostatní plocha), parc. č.
235/37 (orná půda), parc. č. 235/44 (orná půda), parc. č. 291/25 (orná půda), parc. č. 291/26 (orná půda),
parc. č. 397/5 (ostatní plocha), parc. č. 415/8 (orná půda), parc. č. 506/3 (orná půda), parc. č. 506/4 (orná
půda), parc. č. 506/8 (orná půda), parc. č. 506/12 (orná půda), parc. č. 513 (ostatní plocha), parc. č.
526/19 (orná půda), parc. č. 526/47 (orná půda), parc. č. 526/48 (orná půda), parc. č. 565/1 (orná půda),
parc. č. 565/2 (orná půda), parc. č. 565/6 (orná půda), parc. č. 565/9 (orná půda), parc. č. 584/1 (orná
půda), parc. č. 791/13 (ostatní plocha), parc. č. 791/21 (ostatní plocha), parc. č. 791/28 (ostatní plocha),
parc. č. 791/46 (ostatní plocha), parc. č. 793/1 (ostatní plocha), parc. č. 793/2 (ostatní plocha), parc. č.
793/3 (ostatní plocha), parc. č. 793/4 (ostatní plocha), parc. č. 793/6 (ostatní plocha), parc. č. 795/1
(ostatní plocha), parc. č. 797/13 (ostatní plocha), parc. č. 806/1 (orná půda), parc. č. 808 (ostatní plocha),
parc. č. 826 (ostatní plocha), parc. č. 832/2 (ostatní plocha), parc. č. 832/3 (ostatní plocha), parc. č. 832/4
(ostatní plocha), parc. č. 832/7 (ostatní plocha), parc. č. 832/10 (ostatní plocha), parc. č. 837/1 (ostatní
plocha), parc. č. 837/3 (ostatní plocha), parc. č. 837/4 (ostatní plocha), parc. č. 837/5 (ostatní plocha),
parc. č. 840 (ostatní plocha), parc. č. 846/1 (ostatní plocha), parc. č. 846/2 (ostatní plocha), parc. č. 846/5
(ostatní plocha), parc. č. 846/8 (ostatní plocha), parc. č. 846/9 (ostatní plocha), parc. č. 847/1 (ostatní
plocha), parc. č. 847/2 (ostatní plocha), parc. č. 848/15 (vodní plocha), parc. č. 848/16 (vodní plocha),
parc. č. 876 (ostatní plocha) v katastrálním území Střevač, jak je zakresleno v koordinačních situačních
výkresech C.3.5.- C.3.15 v měřítku 1:500, které jsou součástí předložené projektové dokumentace, a to
v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci stavby.
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Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinačními situacemi stavby C.3.5.- C.3.15 a C3.15a v měřítku
1:500, které jsou součástí projektové dokumentace „Veřejný vodovod v obci Střevač, Nadslav a
Štidla“ předložené ve společném řízení (vypracoval Petr Holub, DiS. a ověřil Ing. Bohuslav Kouba,
ČKAIT: 0600768, IKKO Hradec Králové s.r.o., Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové, zak.č.
82019 ) a v souladu se situacemi stavby D.03.02 a D.03.03 v měřítku 1:250, které jsou součástí
projektové dokumentace „Příjezdová komunikace k ATS Nadslav“ předložené ve společném řízení
(vypracoval Petr Holub, DiS a ověřil Ing. Tomáš Rak, ČKAIT: 0602398, Projekční a inženýrská
kancelář dopravní a pozemní stavby, Severní 762, 50003 Hradec Králové, zak.č. 12011) se
zakreslením navrženého záměru, požadovaným umístěním staveb, s vyznačením vazeb a vlivů na
okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Veřejný vodovod v obci Střevač, Nadslav a
Štidla“ ověřené v řízení, kterou v únoru 2019 vypracoval Petr Holub, DiS. a ověřil Ing. Bohuslav
Kouba, ČKAIT: 0600768, IKKO Hradec Králové s.r.o., Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové,
zak.č. 82019 ) a podle projektové dokumentace „Příjezdová komunikace k ATS Nadslav“ ověřené
v řízení, kterou v listopadu 2019 vypracoval Petr Holub, DiS a ověřil Ing. Tomáš Rak, ČKAIT:
0602398, Projekční a inženýrská kancelář dopravní a pozemní stavby, Severní 762, 50003 Hradec
Králové, zak.č. 12011). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního
úřadu.
2. Stavbu provede stavební podnikatel oprávněný k provádění stavebních prací jako předmětu své
činnosti podle zvláštních předpisů (provádění staveb, jejich změn a odstraňování – dle živnostenského
zákona). Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby stavebník písemně
vodoprávnímu úřadu doloží jméno (název) dodavatele stavby a jeho oprávnění.
3. Stavebník před zahájením zemních prací zajistí vytyčení a vyznačení polohy podzemních
inženýrských sítí.
4. Budou dodrženy odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení.
5. Stavebník zajistí dodržení těchto podmínek účastníků řízení:
a) Vodohospodářská obchodní společnost – vyjádření ze dne 13.1.2020


předávací místo – vodoměrnou šachtu v poli na pozemku 584/1 v k.ú. Střevač požadujeme
zabezpečit před poškozením – označení všech rohů šachty sloupky



před zahájením zemních prací objedná zhotovitel vytyčení dotčeného stávajícího zařízení
veřejného vodovodu v terénu (kontaktní osoba pan Jaroslav Horčičko, tel. 602 939 611)



budovaná vodovodní potrubí požadujeme opatřit funkčním identifikačním vodičem, po položení
potrubí ještě před záhozem zeminou požadujeme provést kontrolu funkčnosti trasovacího vodiče,
kterou na objednávku provede zaměstnanec VOS a.s. pan Horčičko, tel.: 602 939 611



požadujeme přizvat vedoucího provozního střediska VOS, a.s. v Jičíně pana Šulce, tel.
493 533 322, 602 473 643 na všechny kontrolní dny týkající se výstavby veřejného vodovodu,
zejména:
 ke kontrole provedení připojení na stávající vodovodní řad
 ke kontrole provedení budovaných vodovodních řadů v celé délce ještě před záhozem
zeminou
 ke kontrole křížení s dalšími inženýrskými sítěmi
 k tlakovým zkouškám vodovodních potrubí
-

O těchto kontrolách budou učiněny záznamy do stavebního deníku, potvrzené vedoucím
provozního střediska VOS a.s. v Jičíně p. Šulcem.
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-

Případné změny technického řešení při provádění stavby musí být s VOS a.s. projednány
ještě před realizací.

-

Požadujeme, abychom byli přizvání k závěrečné prohlídce stavby, na které nám bude předána
dokumentace skutečného provedení stavby, protokol o tlakových zkouškách vodovodních
řadů, protokol o funkčnosti identifikačního vodiče vodovodních řadů a geodetické zaměření
stavby v elektronické i listinné formě - data musí být ve formátu *.dgn (datový model
GEOVAP).

b) Povodí Labe, státní podnik – PLa/2019/050333 ze dne 8.4.2020


Křížení navrhovaného vodovodu s vodním tokem bude realizováno dle normy ČSN 75 21
30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.



Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění
povrchových vod. Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodních toků a k poškození jejich
koryt. Požadujeme volně ložený materiál neskladovat v korytech vodních toků a na
pobřežních pozemcích.



V místech křížení nesmí dojít k poškození stávajících propustků a tím ke znečištění
vodních toků. Minimální krytí a odstupové vzdálenosti chrániček s vodovodem a potrubí
propustků budou dle příslušné normy.



V místech křížení a do vzdálenosti 6 m od břehové hrany bezejmenného vodního toku a
do vzdálenosti 8 m od břehové hrany vodního toku Mrlina bude vodovod opatřen
chráničkou, aby byl zabezpečen a ochráněn na možnost přejezdu těžkou technikou
správce vodního toku a to bez omezení zatížení.



Chráničky umístěné na konstrukcích mostů nesmí tvořit překážku v průtočném profilu
toku a musí být umístěny nad spodním okrajem mostní konstrukce.



Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik –
provozní středisko Jičín (Jarošovská 103, 506 01 Jičín, tel.: 493 533 968)



Zástupce výše uvedeného provozního střediska Jičín (tel.: 607 503 351) požadujeme
přizvat ke kontrole při provádění prací v blízkosti koryt toků a po dokončení prací ke
kontrole a k odsouhlasení provedených prací v místech křížení.

c) ČEZ Distribuce a.s. – souhlas značka 1108973597 ze dne 18.5.2020


Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „sdělení o existenci
energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., v daném zájmovém území
tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.



Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými
normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE
33 3301, ČSN EN50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro
kabelové vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.



Jakákoli poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení
stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou
opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po
souhlasu vydaném naší společností.



Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi
pověřených firem k našemu zařízení. Dále musí být umožněn příjezd těžké nákladní techniky.



Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí,
zařízení nebo mechanizmů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena
minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto
vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.



Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při
nedodržení bezpečnostních předpisů.
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Ochranné pásmo vedení VN (VVN) bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí
„POZOR-ochranné pásmo vedení VN (VVN)“ z obou stran možného vjezdu do tohoto
pásma.



S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných
vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše
uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody,
které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za
nepředvídatelných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.



Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové
nivelity země oproti současnému stavu. Pokud dojde ke změně charakteru terénu, v níž je
uloženo kabelové vedení (např. chodník – vozovka), bude nutno provést hloubkovou
přeložku dotčeného kabelového vedení (ČSN 73 6005). V tomto případě je třeba podat
Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy.



Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou
k nahlédnutí a ke stažení na internetových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
(www.cezdistribuce.cz)



Jakékoli události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny
na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.



Souhlas s prací v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

d) CETIN, a.s. – vyjádření č. 805141/19 ze dne 18.11.2019
(I)

Na žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(II)

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění budou (III)
tohoto vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li stavebníkem v Zájmovém
území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným
správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona;

(III)

Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené
podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných
podmínkách ochrany SEK



Při souběhu a křížení SEK s nově instalovanou inženýrskou sítí, musí být pokládka
provedena dle doporučující normy ČSN 73 6005.
Inženýrské sítě nesmí být v souběhu uloženy nad SEK.
V místech křížení SEK s nově instalovanou inženýrskou sítí, musí být SEK uložena do
chráničky, a to tak, aby chráničky přesahovaly alespoň 0,5 m za okraj křížení na obě
strany.
Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami a za použití vhodného nářadí, je
možno provádět zemní práce v ochranném pásmu SEK. Zemní práce mechanizací je
možné provádět v min. vzdálenosti 0,5 m od krajního vedení.
Podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu je předložení zápisu o provedené kontrole
dodržování podmínek ochrany SEK společnosti CETIN a.s. vydané pracovníkem POS.
Podvrt či protlak v ochranném pásmu SEK je možné provést až po ověření prostorového
umístění SEK. Podvrt pro nově instalovanou inženýrskou síť, musí být proveden
s odstupem dle doporučující normy ČSN 73 6005.
(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření

(IV)

Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její
vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal
překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikací
povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na
nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
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Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky
SEK.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ
společnosti CETIN a.s.:
1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

ELEKTRONICKÝCH

KOMUNIKACÍ

(i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“)
tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
(ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření,
pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.
2.

DEFINICE
Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají
následující význam:
„CETIN“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,
IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod
spz. B 20623;
„Den“ je kalendářní den;
„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor,
sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů;
„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Milan Kodydek, tel.:
603 528 747, e-mail: milan.kodydek@cetin.cz;
„Pracovní den“ znamená Den, kromě soboty, neděle a státních svátků a ostatních svátků ve
smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech
pracovního klidu, v účinném;
„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických
norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí,
povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo
přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit
společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na
úrovni stávajícího technického řešení;
„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„Stavba“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna
Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným
správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů;
„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností
CETIN dne 18.11.2019 pod č.j 805141/19;
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„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené
a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření
3.

PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK
Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na (i) adresu elektronické
pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo (ii) adresu pro doručení
prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4.

OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením,
byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102
Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před
Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo
jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky,
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá
nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením.
Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází
mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření
a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu,
nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK
bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti oznámit
dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo: +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat,
aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala
práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat
POS.
5.

POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i)

Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby
(i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků,
zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala
správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po
provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN,
jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět
údržbu a opravy SEK.

(ii)

Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle
předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn
některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
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(iii)

Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v
ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským
povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je
Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a
podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá
Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu,
který je součástí tohoto Vyjádření.

(iv)

Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví
společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž,
co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku
v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v)

Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových
elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či
posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu
s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním
žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona
předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi)

Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen
nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě,
oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků
budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové
práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo
kabelové komory.

(vii)

Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší,
než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo
kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení
Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit
profil kabelové komory.

6.

POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i)

Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit
trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou
SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní
práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník
odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti
společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii)

Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník
povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě.
Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a
bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii)

Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla
dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než
je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník
oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě
vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním
vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je
dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů,
vozidel či mechanizace.
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(iv)

Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby
nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK
vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat
zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního
vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního
vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability
sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností
nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k
výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných
ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě
zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v)

Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor
mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a
oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn
pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS
s pokračováním prací.

(vi)

Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn
manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to
ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými
prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího
písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou
Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii)

Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3)
Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole
před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně
předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník
není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7.

ROZHODNÉ PRÁVO
Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o
elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK
vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8.

PÍSEMNÝ STYK
Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání
zpráv jedním z těchto způsobů:

-

v listinné podobě;

-

e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo emailovou zprávou zaslanou na adresu POS

9.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i)

Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření
povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu
byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn
informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich
užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii)

Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí
osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená
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třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou
porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.
6) Stavebník zajistí dodržení těchto podmínek dotčených orgánů:
a) Krajská hygienická stanice – spis. zn. S-KHSHK 36710/2019/2 ze dne 12.12.2019
K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně
způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody – krácený rozbor vzorku
pitné vody – prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody


místo odběru: distribuční síť vodovodů Střevač, Nadslav, Štidla, popř. podzemní hydrant
v dané lokalitě



odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou

b) MěÚ Jičín, odbor životního prostředí – orgán ochrany zemědělského půdního fondu – souhlas
s trvalým odnětím půdy ze ZPF č.j. MuJc/2020/7559/ZP/CvR (spis. zm. ŽP-02/1548/2020/CvR)
ze dne 1.4.2020


Před započetím stavebních prací bude v terénu provedeno zaměření plochy, která je
požadována k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, dále bude
zajištěno, aby nedošlo k posunu vytyčených hranic a současně nedošlo k poškození okolní
zemědělské půdy.



Na ploše trvale odnímané půdy o celkové výměře 437 m2 bude zajištěno provedení skrývky
kulturních vrstev půdy, a to vrstvy ornice do hloubky 0,30 cm, celkem bude získáno cca
131 m3 ornice a spodní vrstva ornice „podorničí“ (úroveň 0,30 - 0,40 cm), celkem bude
získáno cca 43 m3 „podorniční“ ornice. Dále budou stejným způsobem skryty kulturní vrstvy
půdy i z potřebné manipulační plochy (prostoru) pro předmětnou výstavbu.



Skrytá ornice v objemu cca 131 m3 bude rozprostřena na části pozemku č. 499/20
v katastrálním území Střevač s třídou bonity zeminy IV s výměrou 1 831m2.



S uživatelem pozemku parc. č. 499/20 v katastrálním území Střevač budou sjednány
podmínky pro uvolnění pozemku k rozprostření a k následnému zaorání ornice.



Bezprostředně po dokončení stavby bude část kulturní vrstvy půdy „podorničí“ v objemu
cca 43 m3 použita na úpravu (ohumusování) nezastavěné a nezpevněné části pozemku kolem
stavby, který bude následně např. oset trávním semenem, neboli budou učiněny protierozní
opatření.



Při stavební činnosti musí být učiněna taková opatření, aby nemohlo dojít k úniku látek
poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt, nebo k jiné situaci poškození ZPF.



Bude vést dle ust. § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb. o stanovení postupů k zajištění
ochrany zemědělského půdního fondu oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze
ZPF podle § 9 zákona ZPF protokol. Do protokolu se zaznamenává objem skrývky,
přemístění, rozprostření či jiné využití a uložení skrývky, dále ochrana a ošetření skrývky
v dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy a na hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy.



Doručit kopii pravomocného rozhodnutí či jiného povolovacího úkonu, pro který je souhlas
s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí jeho právní moci nebo právní
účinnosti.



Písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru a to
nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

c) MěÚ Jičín, odbor životního prostředí – závazné stanovisko z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech č.j. MuJc/2019/31738/ZP/Hav (spis. zn. ŽP-02/31396//2019/Hav) ze dne 10.1.2020


Před zahájením přípravných a zemních prací budou k dispozici výsledky analýzy výkopové
zeminy podle vyhl. č. 294/2005 Sb. a bude stanoven způsob nakládání s přebytečnou odpadní výkopovou zeminou.
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Odpady budou předány k využití nebo odstranění oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona
č. 185/2001 Sb.

d) MěÚ Jičín, odbor životního prostředí – souhlas s dotčením lesního pozemku a jeho 50 m
ochranného pásma č.j. MuJc/2019/31738/ZP/Hav (spis. zn. ŽP-02/31396//2019/Hav) ze dne
10.1.2020


Stavba bude provedena tak, aby se minimalizovalo narušení terénního povrchu v ochranném
pásmu lesa.



Na lesních pozemcích nesmí být ukládány a skladovány zemní hmoty, stavební materiál,
odpady, odstavována technika apod. bez souhlasu vlastníka lesního pozemku.



Veškerá činnost v ochranném pásmu lesa musí být prováděna tak, aby nedocházelo k
poškozování lesní půdy, okolních lesních porostů a jejich kořenového systému.

e) MěÚ Jičín, oddělení památkové péče – závazné stanovisko č.j. MuJc/2019/33663/PP/ZeV/18 ze
dne 20.5.2020


Po dobu provádění prací v okruhu do 5 m od nemovitých kulturních památek – socha sv.
Floriána na pozemku parc.č. 847/1, k.ú. Střevač; boží muka na pozemcích parc. č. 513 a
791/12 vše, k.ú. Střevač; a sousoší Kalvárie na pozemku parc. č. 846/8, k.ú. Střevač,
budou předmětné kulturní památky opatřeny ochranným bedněním, které nebude do
předmětných kulturních památek žádným způsobem kotveno.



Veškeré výkopové práce v okruhu 5 m od kulturních památek – socha sv. Floriána na
pozemku parc. č. 847/1, k.ú. Střevač; boží muka na pozemcích parc. č. 513 a 791/12 vše,
k.ú. Střevač; a sousoší Kalvárie na pozemku parc. č. 846/8, k.ú. Střevač, budou
prováděny ručně, tj. bez použití techniky nebo vibračních strojů (desek nebo pěchů);
výkopek nebude ukládán blíže než na 2 m od předmětných kulturních památek.



V památkové zóně Štidla budou všechny poklopy, víka a přivětrávání nádrží provedeny
z kovu.

f) Krajské ředitelství Policie Královehradeckého kraje – stanovisko č.j. KRPH-123556-1/ČJ-2019050406 ze dne 16.12.2019


V případě nových dopravních připojení na silnici či místní komunikaci, je nutno
v souladu s § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, požádat příslušný silniční správní úřad o jejich povolení, kdy je též
vyžadován předchozí souhlas příslušného orgánu Polici České republiky.



Zřízení sjezdu a nájezdu (dopravního připojení sousední nemovitosti) bude plně v souladu
s ustanovením § 12 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon) a budou
splněny požadavky příslušného silničního správního úřadu a správce dotčené
komunikace.



V případě místní úpravy silničního provozu, investor průběhu realizace stavby předloží
zdejšímu dopravnímu inspektorátu samostatnou zjednodušenou projektovou
dokumentaci- návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní
značení). Tento návrh bude sloužit jako podklad pro naše písemné vyjádření či
stanovisko k stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích příslušným
orgánem státní správy ve smyslu § 77 odst. 2) písm. b) a § 77 odst. 3 Zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném
znění.



Vzhledem k tomu, že akcí bude dotčena bezpečnost a plynulost provozu na komunikacích
(např. prováděním prací na komunikaci, pohybem staveništní dopravy atd.), požádá
zhotovitel či investor v dostatečném časovém předstihu (min. 1 měsíc před zahájením
prací) příslušný správní orgán o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění
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Nezbytnou součástí žádosti bude samostatná zjednodušená projektová dokumentace –
návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení). Tento
návrh bude následně v rámci procesu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích projednán příslušným správním orgánem s místně příslušným dopravním
inspektorátem (zde dopravní inspektorát územního odboru Jičín) a dále bude sloužit jako
podklad pro vydání případného souhlasu dopravního inspektorátu v rámci řízení o
povolení zvláštního užívání komunikací vedeného příslušným silničním správním
úřadem ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.



Staveniště bude vybaveno vhodným zařízením pro čištění vozidel před výjezdem (např.
myčkou) tak, aby nedocházelo k nežádoucímu znečištění komunikací (viz. § 23 odst. 3
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění).

7)

Po položení vodovodních řadů bude provedena kontrola funkčnosti identifikačního vodiče. Dále
bude provedena tlaková zkouška vodovodních řadů a jejich proplach a desinfekce.

8)

Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2023.

9)

Sousední pozemky mohou být k provedení stavby využity pouze s písemným souhlasem jejich
vlastníků.

10) Stavba může být prováděna pouze z materiálů, jejichž vlastnosti byly ověřeny podle zvláštních
předpisů. Ke kolaudaci stavby stavebník doloží osvědčení o jakosti (atesty, certifikáty, osvědčení o
shodě) pro materiály, výrobky a konstrukce mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby.
11) Veškerá zemina z výkopu, která bude po dokončení využita k obsypu, případně k drobným terénním
úpravám okolí stavby, bude skladována na stavebním pozemku. V případě potřeby odvozu materiálů
(přebytečná zemina a pod.) lze tyto ukládat pouze na povolených, k tomuto účelu vymezených
skládkách.
12) Stavbu lze užívat pouze na základě vydaného kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona,
před jehož vydáním bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka.
13) Žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona se podává na předepsaném
formuláři. Stavebník k žádosti doloží zejména:
 dokumentaci skutečného provedení min. ve 2 vyhotoveních a popis a zdůvodnění
provedených nepodstatných odchylek
 zaměření skutečného provedení
 geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem staveb, které jsou předmětem evidence
v katastru nemovitostí (budovy) včetně vyznačení údajů určujících polohu definičního bodu
stavby
 závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy – KHS, HZS,
odpadové hospodářství, ochrana ZPF
 tlakovou zkoušku vodovodu, protokol o funkčnosti trasovacího vodiče
 protokol o provedení proplachu a desinfekce potrubí vodovodu
 protokol o provedení zkoušky nepropustnosti podzemní jímky na vyvážení a kanalizačního
potrubí po zabudování u ATS 1 na poz.p.č. 520/15, k.ú. Nadslav
 doklad o likvidaci odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (o odpadech)
 certifikáty a prohlášení o shodě na výrobky mající rozhodující význam na výslednou kvalitu
vodního díla
 doklad o provedení stavby organizací oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu
své činnosti podle zvláštních předpisů – předávací protokol, pokud byl sepsán


zápisy (protokoly, zápisy ve stavebním deníku) o provedených kontrolách dotčených sítí
technického vybavení a dopravních sítí (CETIN a. s., ČEZ Distribuce, a.s., SS KHK )




stanovisko správce toku Povodí Labe, státní podnik k vydání kolaudačního souhlasu
elektrorevize nových elektroinstalací a přípojek
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provozní řád schválený KHS nebo aktualizaci provozního řádu příslušného skupinového
vodovodu
povolení k provozování veřejného vodovodu



doklad o nahlášení prací oprávněné organizaci k provádění archeologických výzkumů

14) Kolaudační souhlas na stavbu „Veřejný vodovod Střevač, Nadslav, Štidla“ bude vydán až po
vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Propojení skupinových vodovodů Sobotka a
Kopidlno – stavba A“.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Střevač, Střevač 49, 507 22 Střevač
Jaroslav Havíř, nar. 16.4.1948, Střevač 17, 507 22 Střevač
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
AB pole s.r.o., Dr. Kryšpína 510/4, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1
Stanislav Lachman, nar. 30.4.1981, Nadslav 15, Střevač, 506 01 Jičín 1
Miloslava Javůrková, nar. 6.5.1949, Jarmily Glazarové 630, 507 43 Sobotka
Alena Čimová, nar. 31.5.1974, Nábř. Irmy Geisslové 578, Nové Město, 506 01 Jičín 1
Pavel Řezníček, nar. 2.2.1983, Jižní I 172, 507 11 Valdice
Jitka Gärtnerová, nar. 9.1.1964, Staré Hrady 76, 507 23 Libáň
Marie Melounová, nar. 21.1.1938, Střevač 10, 507 22 Střevač
Jaroslav Slavík, nar. 20.6.1967, Cholenice 115, 507 32 Kopidlno
Květa Novotná, nar. 16.6.1979, Boženy Zajíčkové 232, 289 33 Křinec
Jaroslava Mocáková, nar. 11.3.1964, Dobšín 35, 294 04 Dolní Bousov
Jaroslav Adamec, nar. 22.1.1951, Všeň 133, 512 65 Všeň
Ing. Miroslav Zoubek, nar. 22.10.1955, Sedličky 48, 506 01 Jičín 1
Jiří Slavík, nar. 24.11.1958, Nadslav 3, Střevač, 506 01 Jičín 1
Miroslav Hlaváček, nar. 1.1.1951, L. Janáčka 974, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
Ing. Eva Hlaváčková, nar. 21.1.1975, Chabařovická 1323/19, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
Římskokatolická farnost - arciděkanství Jičín, Valdštejnovo náměstí 96, Staré Město, 506 01 Jičín 1
Jana Bucharová, nar. 22.12.1966, Čejkovice 42, Podhradí, 506 01 Jičín 1
Marcel Horyna, nar. 31.5.1967, Jiráskova 10, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1
Roman Mikolášek, nar. 21.7.1965, Přátelství 395, Nové Město, 506 01 Jičín 1
Ivanka Plíšková, nar. 15.8.1952, Nadslav 27, Střevač, 506 01 Jičín 1
Eva Kanavalová, nar. 24.10.1943, Staré Hrady 83, 507 23 Libáň
Jitka Kožená, nar. 31.3.1936, Na Cihlářce 1390, 509 01 Nová Paka
Vlastimil Košťák, nar. 5.6.1957, Nadslav 28, Střevač, 506 01 Jičín 1
Hana Plíšková, nar. 15.7.1938, Šumberova 360/38, Praha 6-Veleslavín, 162 00 Praha 616
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1
Ludmila Hlaváčková, nar. 29.3.1938, Nadslav 5, Střevač, 506 01 Jičín 1
Odůvodnění:
Dne 25.11.2019 podal stavebník žádost o vydání společného povolení záměru „Veřejný vodovod Střevač,
Nadslav, Štidla. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.
Stavebník k žádosti doložil doklady dle § 94l stavebního zákona a přílohy č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a to zejména:


projektovou dokumentaci „Veřejný vodovod v obci Střevač, Nadslav a Štidla“ zpracovanou
v únoru 2019 Petrem Holubem, DiS. a ověřenou oprávněným projektantem Ing. Bohuslavem
Koubou, ČKAIT: 0600768, IKKO Hradec Králové s.r.o., Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec
Králové, zak.č. 82019 ) a projektovou dokumentaci „ Příjezdová komunikace k ATS Nadslav“,
kterou v listopadu 2019 vypracoval Petr Holub, DiS a ověřil Ing. Tomáš Rak, ČKAIT: 0602398,
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Projekční a inženýrská kancelář dopravní a pozemní stavby, Severní 762, 50003 Hradec Králové,
zak.č. 12011)


plán kontrolních prohlídek



práva k dotčeným pozemkům dle § 184a stavebního zákona



závazná stanoviska, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů – HZS (HSHK-6266-2/2019 ze
dne 18.12.2019, Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem (78016/2019-1150-OÚZPCE ze dne 25.4.2019, MěÚ Jičín (závazné stanovisko orgánu ochrany ZPF - souhlas
MuJc/2020/7559/ZP/CvR ze dne 1.4.2020, závazné stanovisko OŽP MuJc/2019/31738/ZP/Hav
ze dne 10.1.2020, závazné stanovisko orgánu územního plánování MuJc/2019/34099/UP/DuT ze
dne 17.12.2018, závazné stanovisko oddělení památkové péče MuJc/2019/33663/PP/ZeV/18 ze
dne 20.5.2020), KHS (KHSHK 40328/2019/HOK.JC/Ro ze dne 12.12.2019), Krajské ředitelství
Policie Královéhradeckého kraje, DI (KRPH-123556-1/ČJ-2019-050406 ze dne 16.12.2019),
KUKHK, odbor životního prostředí a zemědělství (KUKHK-37042/ZP/2019 ze dne 7.11.2019,
značka 776/ZP/2012-Ns ze dne 13.1.2012) MěÚ Jičín, odbor dopravy (vyjádření
MuJc/2019/35594/DOP/MoE ze dne 14.1.2019, povolení umístění podzemního vedení –
inženýrských sítí do silničního pozemku - MuJc/2019/35596/DOP/MoE ze dne 9.1.2020, závazné
stanovisko
MuJc/2020/14643/DOP/DUM/2
ze
dne
19.6.2020,
rozhodnutí
MuJc/2020/14782/DOP/DuM/3 ze dne 26.6.2020), MěÚ Jičín, stavební úřad (závazné stanovisko
MuJc/2020/15938/SU/Bur ze dne 1.7.2020, sdělení č.j. MuJc/2020/15972/SU/Bur ze dne
1.7.2020, závazné stanovisko MuJc/2020/12423/SU/Bur ze dne 25.5.2020) OÚ Střevač (povolení
zvláštního užívání komunikace ze dne 15.11.2019),



vyjádření správců inženýrských sítí – CETIN (805141/19 ze dne 18.11.2019), ČEZ Distribuce a.s.
(1097387494 ze dne 8.3.2018, 1097387497 ze dne 26.3.2018, 0101208525 a 0101208521, ze
dne 7.11.2019, 1108973597 ze dne 18.5.2020, 0101307047, 0101307052 a 0101307063 ze dne
11.5.2020), Telco Pro Services, a.s. (0200988352 a 0200988348 ze dne 7.11.2019), ČEZ ICT
Services, a.s. (0700129035 a 0700129039 ze dne 7.11.2019), GridServices, s.r.o. (5002034219 ze
dne 12.11.2019), Obec Střevač – sdělení existence sítí ze dne 11.5.2020



vyjádření vlastníka a správce skupinového vodovodu Sobotka a Kopidlno Vodohospodářské
obchodní společnosti, a.s. ze dne 13.1.2020



stanovisko správce povodí a správce vodních toků – Povodí Labe, státní podnik – č.j.
PLa/2019/050333 ze dne 8.4.2020

Práva k pozemkům vodoprávní úřad ověřil elektronickým přístupem do katastru nemovitostí. V této
souvislosti z důvodu stanovení okruhu účastníků řízení do spisu vložil soubor výpisů z KN na pozemky,
kde bylo zapsáno věcné právo zatěžující nemovitost.
Vodoprávní úřad oznámil dne 9.9.2020 (opatřením ze dne 7.9.2020) vyvěšením veřejné vyhlášky na
úřední desce zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům – účastníkům
podle § 27 odst. 1 správního řádu a dotčeným orgánům jednotlivě a ostatním veřejnou vyhláškou
v souladu s § 94m odst. 2 stavebního zákona a s § 144 správního řádu (řízení s velkým počtem
účastníků). Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a
ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 13.10.2020 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a
dotčené orgány svá závazná stanoviska. Zároveň je upozornil, že k později uplatněným závazným
stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.
Požadavky dotčených orgánů ke společnému územnímu a stavebnímu řízení vodoprávní úřad zapracoval
do podmínky č. 6 výroku tohoto rozhodnutí.
Požadavky účastníků řízení ke společnému územnímu a stavebnímu řízení vodoprávní úřad zapracoval do
podmínky č. 5 výroku tohoto rozhodnutí.
Podmínka č. 14 vychází z podmínky Vodohospodářské obchodní společnosti, a.s. (dále VOS, a.s.), že
stavba může být realizována až po realizaci stavby „Propojení skupinových vodovodů Sobotka a
Kopidlno – stavba A“ Tato podmínka byla modifikována, protože již došlo k zahájení stavby „Propojení
skupinových vodovodů Sobotka a Kopidlno – stavba A“. Podmínky VOS, a.s. týkající se provedení
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tlakové zkoušky a provedení proplachu a desinfekce zapracoval vodoprávní úřad do podmínek rozhodnutí
obecně. Další podmínky VOS, a.s. vodoprávní úřad zapracoval do podmínky č. 5 výroku rozhodnutí.
Vodoprávní úřad nepřevzal pouze ty podmínky, které vyplývají z jiných závazných právních předpisů a
požadavky, které se týkají soukromoprávních vztahů a použití konkrétních výrobků. Podklady
předkládané ke kolaudačnímu souhlasu vodoprávní úřad stanovil na základě požadavků platné legislativy
a podmínek účastníků řízení zapracovaných do výrokové části rozhodnutí.
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost o společné územní a stavební povolení záměru dle §
94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním
nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho
provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu s platným Územním plánem obce Střevač.
Stavba je navržena v plochách, ve kterých je dle platného územního plánu výstavba technické
infrastruktury přípustná a v souladu s regulativy uvedenými v tomto územním plánu. Při posouzení
záměru nebyl shledán rozpor s Politikou územního rozvoje České republiky a Zásadami územního
rozvoje Královéhradeckého kraje. K záměru vydal kladné závazné stanovisko MěÚ Jičín, úřad územního
plánování č.j. MuJc/2019/34099/UP/DuT ze dne 17.12.2018. Projektová dokumentace stavby je úplná a
přehledná a splňuje obecné požadavky na výstavbu. Příjezd ke stavbě je zajištěn z místních komunikací a
z komunikace ve správě SS KHK. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily
povolení záměru.
Vodoprávní úřad při posouzení záměru dle § 23a vodního zákona dále dospěl k závěru, že lze
předpokládat, že záměr nezhorší stav vodního útvaru HSL_1500 – Hasinský potok od pramene po ústí do
toku Mrlina a HSL_1490 – Mrlina od pramene po Hasinský potok, ani nebude mít za následek nedosažení
dobrého stavu/potenciálu vod – viz. stanovisko Povodí Labe, státní podnik č.j. PLa/2019/050333 ze dne
8.4.2020.
Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrocích rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
v těchto výrocích uvedených.
Účastníci společného řízení:


Obec Střevač, jako stavebník dle § 94k písm. a) stavebního zákona



Jaroslav Havíř, Královéhradecký kraj, Správa silnic Královéhradeckého kraje, Státní pozemkový
úřad, AB pole s.r.o., Stanislav Lachman, Nadslav 15, Miloslava Javůrková, Alena Čimová, Pavel
Řezníček, Jitka Gärtnerová, Marie Melounová, Jaroslav Slavík, Květa Novotná, Jaroslava Mocáková,
Jaroslav Adamec, Ing. Miroslav Zoubek, Jiří Slavík, Miroslav Hlaváček, Ing. Eva Hlaváčková,
Římskokatolická farnost - arciděkanství Jičín, Jana Bucharová, Marcel Horyna, Roman Mikolášek,
Ivanka Plíšková, Eva Kanavalová, Jitka Kožená, Vlastimil Košťák, Hana Plíšková, ČEZ Distribuce,
Ludmila Hlaváčková, jako vlastníci dotčených pozemků a ti, kdo mají k těmto pozemkům jiná věcná
práva v souladu s § 94k pís. d) stavebního zákona



Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., jako vlastník stavby, na které má být požadovaný
stavební záměr uskutečněn v souladu s § 94k písm. c) stavebního zákona



Vlastníci těchto sousedních pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí v souladu s § 94m
odst. 2 a s § 94k pís. e) stavebního zákona:
o st. p. 2, 3, 5/1, 5/2, 5/4, 6/1, 9, 11/1, 11/3, 12/1, 13/2, 17, 18/1, 20/1, 25, 27, 34, 36/1, 37,
38/1, 40/1, 43/1, 44, 45, 46, 50, 51/1, 52/1, 53/3, 54, 55, 56, 63, 64, 67, 78, 83, 108, parc. č.
3/2, 3/4, 12/1, 14/1, 15/1, 21, 22/2, 34/1, 39, 42/1, 55/1, 56, 65/2, 66/1, 66/2, 67/2, 67/3, 68,
71, 72, 96/3, 100/1, 114/2, 116/16, 161/8, 176/1, 176/7, 204/2, 212/15, 252, 294/3, 299/1,
305, 306/2, 350/47, 350/61, 350/64, 369/2, 370, 435/2, 435/26, 444/1, 446/3, 447/3, 495/4,
496/1, 496/4, 504/3, 516/6, 516/13, 520/2, 520/13, 520/14, 557/4, 558, 559, 581, 594/4,
594/8, 597, 618/7, 645, 647 v katastrálním území Nadslav, st. p. 1/1, 2/1, 3/1, 4, 5, 6/1, 6/2, 8,
9/1, 10/1, 12, 13, 14, 16/2, 18, 22, 24/2, 25/1, 25/2, 28/1, 29, 30, 31/1, 32/2, 33, 34/1, 37,
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38/1, 39, 41/2, 41/3, 41/4, 42, 44, 46, 48/1, 80, 83, 87, 90, 91, 92, 100, 108, 111, 127, 135,
139, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 161, 163, parc. č. 24, 30, 51/3, 51/4, 51/5, 51/7, 51/9,
69/2, 71, 72, 75/2, 76, 109/2, 137, 291/33, 313/3, 318, 319, 407/1, 407/2, 407/3, 415/5, 415/7,
415/53, 806/1, 832/1, 832/2, 832/3, 832/5, 832/6, 832/8, 832/9, 834, 846/6, 847/6, 847/7, 856,
858, 862/1, 865 v katastrálním území Střevač.
Vodoprávní úřad během řízení nezjistil další subjekty, jejichž práva či právem chráněné zájmy by byly
rozhodnutím přímo dotčeny.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Jana Mušková
vedoucí odboru životního prostředí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

13.11.2020

Sejmuto dne:

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



MěÚ Jičín a OÚ Střevač obdrží vyhlášku k veřejnému vyvěšení



Účastníci řízení dle § 94k pís. e) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu jsou
vyrozuměni veřejným vyvěšením rozhodnutí
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Upozornění:
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení záměru doručí stejnopis rozhodnutí s
doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není
stavebníkem a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb,
a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení záměru zašle stavebníkovi také štítek
obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit
na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze
štítku.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena,
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, povinen oznámit příslušnému Archeologickému ústavu AV ČR (případně i
oprávněné organizaci - např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického
výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o
podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník
(investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.
Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník
(investor) ve smyslu § 23 odst. 2 cit zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně,
nebo prostřednictvím obecního úřadu.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve
výši 3000 Kč byl zaplacen dne 9.9.2020
Obdrží:
Zástupce stavebníka (doručenky)
IKKO Hradec Králové, s.r.o., IDDS: 2nxbi38
Hlavní účastníci (doručenky)
Jaroslav Havíř, Střevač č.p. 17, 507 22 Střevač
Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
AB pole s.r.o., IDDS: b2cce7j
Stanislav Lachman, Nadslav č.p. 15, Střevač, 506 01 Jičín 1
Miloslava Javůrková, Jarmily Glazarové č.p. 630, 507 43 Sobotka
Alena Čimová, Nábř. Irmy Geisslové č.p. 578, Nové Město, 506 01 Jičín 1
Pavel Řezníček, Jižní I č.p. 172, 507 11 Valdice
Jitka Gärtnerová, Staré Hrady č.p. 76, 507 23 Libáň
Marie Melounová, Střevač č.p. 10, 507 22 Střevač
Jaroslav Slavík, Cholenice č.p. 115, 507 32 Kopidlno
Květa Novotná, Boženy Zajíčkové č.p. 232, 289 33 Křinec
Jaroslava Mocáková, Dobšín č.p. 35, 294 04 Dolní Bousov
Jaroslav Adamec, Všeň č.p. 133, 512 65 Všeň
Ing. Miroslav Zoubek, Sedličky č.p. 48, 506 01 Jičín 1
Jiří Slavík, Nadslav č.p. 3, Střevač, 506 01 Jičín 1
Miroslav Hlaváček, L. Janáčka č.p. 974, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
Ing. Eva Hlaváčková, Chabařovická č.p. 1323/19, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
Římskokatolická farnost - arciděkanství Jičín, IDDS: w97cdx8
Jana Bucharová, Čejkovice č.p. 42, Podhradí, 506 01 Jičín 1
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Marcel Horyna, Jiráskova č.p. 10, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1
Roman Mikolášek, Přátelství č.p. 395, Nové Město, 506 01 Jičín 1
Ivanka Plíšková, Nadslav č.p. 27, Střevač, 506 01 Jičín 1
Eva Kanavalová, Staré Hrady č.p. 83, 507 23 Libáň
Jitka Kožená, Na Cihlářce č.p. 1390, 509 01 Nová Paka
Vlastimil Košťák, Nadslav č.p. 28, Střevač, 506 01 Jičín 1
Hana Plíšková, Šumberova č.p. 360/38, Praha 6-Veleslavín, 162 00 Praha 616
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb
Ludmila Hlaváčková, Nadslav č.p. 5, Střevač, 506 01 Jičín 1
dotčené orgány
Městský úřad Jičín, Stavební úřad, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
HZS KK, územní odbor Jičín, IDDS: yvfab6e
KHS KK, územní pracoviště Jičín, IDDS: dm5ai4r
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí - ochrana ZPF, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické
Předměstí, 506 01 Jičín 1
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí - odpadové hospodářství a ochrana ovzduší, Žižkovo
náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí - lesní hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické
Předměstí, 506 01 Jičín 1
Městský úřad Jičín, odbor ÚPRM, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1
Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Jičín, Dopravní inspektorát, IDDS:
urnai6d
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: gcgbp3q
Městský úřad Jičín, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1
Obecní úřad Střevač, příslušný silniční správní úřad: IDDS: qn9bvy3
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
k vyvěšení na úřední desce:
Obecní úřad Střevač, IDDS: qn9bvy3

