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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Svazek obcí Dřížná, IČ: 75085429, se sídlem Přepychy čp. 5, 517 32 Přepychy, zastoupený
na základě plné moci společností VODESTO s.r.o., IČO: 04974468, se sídlem Panská čp. 79,
516 01 Rychnov nad Kněžnou, jednající panem Jiřím Šímou, DiS., podal dne 18.4.2018
žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění souboru staveb „PŘEPYCHY, ZDROJ
VODY“. Projektová dokumentace řeší novostavbu vodního díla – zdroje vody, jeho napojení
na stávající vodárenskou infrastrukturu, úpravnu vody a související objekty a zařízení. Stavba
bude soužit jako posilující zdroj pitné vody pro zásobování obyvatel odebírajících pitnou
vodu ze skupinového vodovodu Dřížná.
Je navrženo vodárenské vystrojení provedeného průzkumného vrtu PY-02 (souřadnice y
621 616, x 1 040 598), zhotovení manipulační (armaturní) šachty nad vrtem, a napojení vrtu
výtlačným řadem na úpravnu vody. Úpravna vody je navrhována k odstraňování obsahu
dusičnanů (vzhledem k dosavadním výsledkům rozborů vody jímané vrty PR-1 a PY-1).
V úpravně vody bude umístěna automatická tlaková čerpací stanice. Úpravna vody je
navržena jako zděný nadzemní obdélníkový objekt. Z úpravny vody je navržen výtlačný řad,
který bude napojovat nový zdroj vody.
Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena dokumentací pro územní řízení,
vypracovanou společností VODESTO s.r.o., se sídlem Panská čp. 79, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, autorizovanou Jiřím Šímou, autorizovaným technikem pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně technické a
hydrotechnické – ČKAIT 0602250, s datem 10/2017, pod zakázkovým číslem V_2016_035,
s dokladovou částí, obsahující závazná stanoviska dotčených orgánů a vlastníků technické a
dopravní infrastruktury.
Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.
Městský úřad Opočno, odbor výstavby, jako příslušný obecný stavební úřad podle §13 odst.
1 písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění ( dále jen „stavební zákon“), s působností podle § 13 odst. 7 stavebního
zákona, posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí podle § 90 stavebního zákona a na
základě tohoto posouzení vydává podle § 92 stavebního zákona

územní rozhodnutí o umístění souboru staveb
„PŘEPYCHY, ZDROJ VODY“
Popis souboru staveb a jeho umístění:
SO-01 Zdroj vody
Zdroj vody bude v místě provedeného průzkumného vrtu PY-02 (souřadnice y 621 616, x
1 040 598) o hloubce 57 m, o průměru 254 mm. Vrt bude vystrojen ponorným čerpadlem
s výtlačným potrubím napojeným na úpravnu vody. Nad vrtem bude prefabrikovaná betonová
šachta s poklopem. Kolem zdroje vody bude provedena zpevněná plochy. Vrt PY-02 je
umístěn na pozemku ve ZE původ PK č. 237/6 v k.ú. Přepychy u Opočna.
SO-02 Úpravna vody
Zděný objekt úpravny vody, o půdorysných rozměrech 6,60 x 3,10 m bude umístěn na
pozemku ve ZE původ PK č. 237/6 v k.ú. Přepychy u Opočna, který bude v ploše 23,00 x
20,00 m oplocen. V objektu bude umístěna technologie úpravy vody. Součástí objektu
technologie úpravny vody jsou zpevněné plochy před úpravnou, oplocení úpravny vody a
jímka prací vody, vše na pozemku ve ZE původ PK č. 237/6 v k.ú. Přepychy u Opočna.
Jihovýchodní hranice oplocení bude ve vzdálenosti 11,17 m od hranice pozemku ve ZE původ
PK č. 237/6 s pozemkem ve ZE původ PK č. 237/5, vše v k.ú. Přepychy u Opočna.
Jihozápadní hranice oplocení bude ve vzdálenosti 8,67 m od hranice pozemku parc.č. 237/51
v k.ú. Přepychy u Opočna (není zapsána na LV) s pozemkem parc.č. 237/50 v k.ú. Přepychy u
Opočna (není zapsána na LV). V úpravně vody budou provedeny rozvody slaboproudé a
silnoproudé elektroinstalace, elektrorozvaděče, osvětlení a temperace. Za úpravnou vody bude
umístěna jímka pracích vod, na pozemku ve ZE původ PK č. 237/6 v k.ú. Přepychy u Opočna
s potrubím havarijního přepadu, vedeného po pozemku ve ZE původ PK č. 237/6 v k.ú.
Přepychy u Opočna, se zaústěním do vodoteče na pozemku parc.č. 237/50 v k.ú. Přepychy u
Opočna (není zapsána na LV, je součástí pozemku PK č. 237/6 v k.ú. Přepychy u Opočna).
SO-03 Vodovodní výtlačný řad
Z úpravny vody bude veden výtlačný vodovodní řad z PE d 110, který bude propojovat nový
zdroj vody se zásobními řady spotřebiště. Výtlačný vodovodní řad bude veden po pozemcích
č. ve ZE původ PK č. 237/6, 235/1 a 1003 v k.ú. Přepychy u Opočna a dále po pozemcích
parc.č. 1003/2, 1003/1, 219/31 a parc.č.st. 236 v k.ú. Přepychy u Opočna. Na konci
výtlačného vodovodního řadu bude osazena armaturní betonová šachta, která bude sloužit
jako redukční a uzavírací. Součástí objektu výtlačného vodovodního řadu je provedení
zpevněné účelové přístupové komunikace k objektu úpravny vody ze štěrkodrti. Výtlačný řad
bude o celkové délce 190 m.
SO-04 Propojovací řad
K propojení výtlačného vodovodního řadu a zásobního řadu spotřebiště bude sloužit
propojovací řad o celkové délce 22,00 m, na pozemku parc.č. 1003/2, 1003/1 a 219/31 v k.ú.
Přepychy u Opočna.
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SO-05 Přípojka elektro
Napojení na distribuční soustavu elektrické energie bude provedeno z nového odběrného
místa zřízeného svodem ze stávajícího sloupu nadzemního vedení, umístěného na pozemku
parc.č.st. 236 v k.ú. Přepychy u Opočna, u objektu k bydlení čp. 107 v Přepychách. Dále bude
zemní kabelová přípojka NN vedena po pozemcích parc.č.st. 236, 1003/1, 1003/2, v k.ú.
Přepychy u Opočna a po pozemcích ve ZE původ PK č. 237/6, 235/1 a 1003 v k.ú. Přepychy
u Opočna.
Pozemky dotčené souborem staveb:
Pozemky v evidenci KN - parc.č. st. 236, 1003/1, 1003/2, 219/31, vše v k.ú. Přepychy u
Opočna
Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) - 237/6, 235/1 a
1003, vše v k.ú. Přepychy u Opočna
Účastníci řízení podle § 27 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších platných právních předpisů ( dále jen správní řád):
Svazek obcí Dřížná, IČ: 75085429, se sídlem Přepychy čp. 5, 517 32 Přepychy
Ing. Kateřina Jelenová, Plukovníka Nováka 856, 250 65 Líbeznice
Marcela Jelenová, Přepychy 107, 517 32 Přepychy
Ing. Světla Jelenová, Severní 617, 517 73 Opočno
Obec Přepychy, IČ: 00275280, se sídlem Přepychy čp. 5, 517 32 Přepychy
Pro umístění stavby a projektovou přípravu se stanoví tyto podmínky:
1. Soubor staveb „PŘEPYCHY, ZDROJ VODY“ (dále vše jen „soubor staveb“), bude
umístěn v souladu s ověřenou grafickou přílohou (výkres C2) tohoto rozhodnutí, kterou
obdrží žadatel a Obecní úřad Přepychy po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Součástí projektové dokumentace pro stavební řízení musí být aktualizovaná vyjádření
vlastníků a provozovatelů technické a dopravní infrastruktury, pokud žádost o vydání
stavebního povolení bude podána po vypršení platnosti vyjádření vydaných
k dokumentaci pro územní řízení.
3. O povolení souboru staveb musí stavebník požádat speciální stavební úřad, kterým je
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, odd. životního prostředí.
Žádost a doklady musí být podány v souladu s vyhláškou č. 432/2001 Sb., v platném
znění.
4. K žádosti o stavební povolení musí stavebník přiložit souhlas obecného stavebního úřadu
podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, o který musí požádat po nabytí právní moci
územního rozhodnutí u odboru výstavby Městského úřadu Opočno.
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Odůvodnění
Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.
Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána na předepsaném formuláři a obsahovala
náležitosti podle § 86 odst. 1 stavebního zákona.
Podle § 86 odst. 2 stavebního zákona k žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí
tyto doklady:
- souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona
Stavebník doložil souhlas vlastníků pozemků, na kterých má být požadovaný záměr
uskutečněn. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem je vyznačen na situačním výkresu,
který je součástí dokumentace. Stavební úřad vlastnictví k jednotlivým pozemkům ověřil
aktuálním výpisem z KN.
- závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle
zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, nevydává-li se koordinované závazné
stanovisko podle § 4 odst. 7 stavebního zákona nebo závazné stanovisko vydávané správním
orgánem, který je příslušný vydat územní rozhodnutí, anebo nepostupuje-li se podle § 96b
odst. 2 stavebního zákona
K dokumentaci byla vydána a žadatelem předložena tato závazná stanoviska a rozhodnutí
dotčených orgánů:
Závazné stanovisko MěÚ Dobruška, odb. výstavby a ŽP, oddělení ŽP, ze dne 4.12.2017 pod
spis. zn.: MUD 5114/2017 OVŽP/TS
Stanovisko MěÚ Dobruška, odb. rozvoje města, ze dne 11.12.2017 pod č.j.: MUD 5255/2017
OM/PS
Vyjádření MěÚ Dobruška odbor rozvoje města, úřad územního plánování, ze dne 10.7.2017
pod sp.zn. MUD 52492017 OM/SS
Závazné stanovisko KHS KHK, ze dne 4.1.2018 pod č.j.: KHSHK 258/2018/HOK.RK/Li
Závazné stanovisko z hlediska územního plánování, odbor rozvoje města, úřad územního
plánování, MěÚ Dobruška, ze dne 19.1.2018, pod spisovou značkou MUD 506/2018 OM/NL
Rozhodnutí č. 3/2018 obecní úřad Přepychy, ze dne 13.3.2018 pod č.j.: 166/2018
Rozhodnutí č. 4/2018 obecní úřad Přepychy, ze dne 14.3.2018 pod č.j.: OUP/167/2018/ZS
Závazné stanovisko MěÚ Dobruška, odb. výstavby a ŽP, oddělení ŽP, ze dne 9.4.2018 pod
č.j. MUD 1155/2018 OVŽP/RB
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:
K dokumentaci, byla vydána a žadateli předložena tato stanoviska vlastníků veřejné a
dopravní infrastruktury:
Stanovisko k žádosti o vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 8.12.2017 pod značkou.
1095799458
Sdělení k existenci ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 14.4.2018 pod značkou: 0100908176
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě č.: 18_SOBS02_4121381658
Vyjádření k existenci CETIN a.s., ze dne 29.5.2017, čj: 726139/17
Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací CETIN a.s., ze dne 5.12.2017,
čj: POS-Li-708/17
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Vyjádření k projektové dokumentaci AQUA servis a.s., ze dne 22.12.2017 pod značkou:
AQUA/2000/14/2017/Lu
Vyjádření k existenci sítí AQUA servis a.s., ze dne 19.10.2017 pod značkou:
AQUA/1573/14/2017/Lu
Sdělení o existenci Telco Pro Services, a.s., ze dne 25.9.2017 pod značkou: 0200655214
Stanovisko GridServices, s.r.o., ze dne 25.9.2017 pod značkou: 5001593301
A dále vyjádření:
Povodí Labe, státní podnik, ze dne 19.12.2017 pod č.j.: PVZ/17/51367/Sk/0
- smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, vyžadujeli záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo technické
infrastruktury
Předmětem záměru je právě vybudování nové technické infrastruktury. Navrhované řešení
bylo projednáno a odsouhlaseno jejich provozovateli. Napojení bude provedeno na stávající
technickou a dopravní infrastrukturu.
- dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu,
souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a dokladovou část:
Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena dokumentací pro územní řízení,
vypracovanou společností VODESTO s.r.o., se sídlem Panská čp. 79, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, autorizovanou Jiřím Šímou, autorizovaným technikem pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně technické a
hydrotechnické – ČKAIT 0602250, s datem 10/2017, pod zakázkovým číslem V_2016_035,
s dokladovou částí, obsahující závazná stanoviska dotčených orgánů a vlastníků technické a
dopravní infrastruktury.
Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 2.5.2018 zahájení územního řízení s velkým počtem
účastníků řízení, ve smyslu § 144 odst. 1 správního řádu, v souladu s ustanovením § 87 odst.
1 stavebního zákona postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, účastníkům řízení
uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům
doručením písemného vyhotovení do vlastních rukou na doručenku nebo do datové schránky
a ostatním účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu Opočno a Obecního úřadu
Přepychy a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Datum vyvěšení a sejmutí vyhlášky
s potvrzením o vyvěšení a sejmutí je uvedeno na příslušném vyhotovení založeném u spisu
stavebního úřadu.
Vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost spolu
s přílohami poskytovala po doplnění dostatečný podklad pro posouzení záměru a pro vydání
rozhodnutí ve věci, upustil stavební úřad v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona od
ústního jednání. V oznámení stavební úřad stanovil patnáctidenní lhůtu pro uplatnění námitek
účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů. Upozornil i na to, že k závazným
stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se podle § 89 odst.2 stavebního zákona nepřihlíží.
Okruhem účastníků řízení se stavební úřad zabýval a zkoumal, které osoby jsou vedle
žadatele osobami, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí
vztahovat rozhodnutí, dále zda existují další dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím
přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech a zda existuje zvláštní zákon, který by
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okruh účastníků řízení stanovil. Takovým zvláštním zákonem, ve vztahu ke správnímu řádu,
je stavební zákon, který v § 85 vymezuje okruh účastníků územního řízení.
Podle § 85 odst. 1 účastníky územního řízení jsou
a) žadatel
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
Podle § 85 odst. 2 účastníky územního řízení dále jsou
a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li
sám žadatelem, nebo ten kdo má jiné věcné práv k tomuto pozemku nebo stavbě
b) osoby, na jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.
Stavební úřad podle tohoto ustanovení usoudil, že účastníky řízení jsou žadatel, vlastníci
pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastníci a provozovatelé
dotčené dopravní a technické infrastruktury a vlastníci sousedních pozemků. Takto
vymezenému okruhu účastníků řízení pak z hlediska § 27 odst. 1 a odst. 2 přiznal následující
postavení. Žadatel a vlastníci pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn,
není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
jsou účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu. Ostatní účastníci řízení mají dle
úsudku stavebního úřadu postavení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu.
Podle § 90 odst. 1 stavebního zákona v územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je
stavební záměr v souladu s požadavky
a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů
Podle § 76 stavebního zákona lze umisťovat stavby nebo zařízení, provádět jejich změny,
měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen
na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. Každý,
kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen dbát
požadavků uvedených v § 90 stavebního zákona a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních
staveb.
Podle § 23 vyhlášky č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů, se stavby podle druhu a potřeby umisťují tak, aby bylo umožněno jejich
napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na
pozemku umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární
techniky a provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými
parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání
staveb a bezpečného plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu
a charakteru stavby musí připojení splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a
přístup požární techniky. Stavby se umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na
sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemku nebo v její
bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku.
Porovnáním stavby s předchozími ustanoveními vyhlášky č.501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, dospěl stavební úřad
k závěru, že umístění stavby splňuje uvedené požadavky. Nároky na připojení na technickou
infrastrukturu splňují požadavky jejích provozovatelů, stejně jako podmínky pro přístup
zásahových vozidel požární ochrany. S ohledem na uvedené skutečnosti je, dle úsudku
stavebního úřadu, záměr v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
předpisů.
b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
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Napojení na technickou infrastrukturu je v dokumentaci řešeno v součinnosti s jejími
provozovateli nebo vlastníky. Dle úsudku stavebního úřadu je záměr v souladu s požadavky
na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů
Ke stavbě byla vydána rozhodnutí, závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů
chránících zájmy zejména na ochrany životního prostředí a územního plánování. Závazná
stanoviska jsou ve všech případech kladná nebo jsou podmíněna splněním podmínek při
provádění stavby nebo při užívání. Žádný z dotčených orgánů nepožádal předem o
prodloužení lhůty pro uplatnění stanovisek. Rozpory mezi závaznými stanovisky nebyly
zjištěny a tím pádem stavebním úřadem ani řešeny. Účastníkům řízení byla dána možnost
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a vyjádřit své námitky a připomínky. Stavební úřad má za
to, že stanovenými podmínkami bylo vyhověno jak dotčeným orgánům, tak i účastníkům
řízení.
Stavební úřad po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci rozhodl
způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.
Při posuzování a rozhodování vycházel ze spolehlivě zjištěných důkazů, které posuzoval
jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se platnými právními předpisy, zejména
stavebním zákonem, vyhláškou č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu, vyhláškou č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
správním řádem, jakož i Listinou základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České
republiky.

Poučení
Proti územnímu rozhodnutí o umístění souboru staveb se lze odvolat do 15 dnů ode dne
oznámení ke Krajskému úřadu Královehradeckého kraje, odboru územního plánování a
stavebního řádu, se sídlem Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové,
prostřednictvím odboru výstavby Městského úřadu Opočno, se sídlem Kupkovo nám. 247,
517 73 Opočno.
Podle § 82 odst.1 správního řádu lze odvoláním napadnout jednotlivé výroky nebo jejich
vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Podle § 82 odst.2 správního řádu musí být z odvolání patrno, kdo je činí, které věci se týká a
co se navrhuje. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje,
v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník řízení mohl obdržet jeden stejnopis.
Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci.
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Příloha pro stavebníka (obdrží zplnomocněný zástupce):
- ověřená grafická příloha (obdrží zplnomocněný zástupce po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí)
Příloha pro obecní úřad Přepychy:
- ověřená grafická příloha (obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

Ing. Dalibor Štěpán
vedoucí odboru výstavby
Veřejnou vyhláškou se doručí účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b)
stavebního zákona, to jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno. Tyto osoby se v územním rozhodnutím a v dalších
úkonech řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a
staveb evidovaných v KN dotčených vlivem záměru:
Vlastníci pozemků KN
parc.č. 233/13, 233/5, 233/47, 233/7, 219/27, 219/28, 219/16, 233/12, vše v k.ú. Přepychy u
Opočna
Vlastníci pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK)
parc.č. 237/7, 219/1, 234/13, 234/1, 234/22, 237/5, 237/4, 237/3, 237/2, vše v k.ú. Přepychy u
Opočna
Vlastníci budov čp. 107, 158, vše v Přepychách
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Opočno a
Obecního úřadu Přepychy, nejméně po dobu 15 dnů. Zveřejnění musí být uskutečněno i
způsobem umožňujícím dálkový přístup!

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne:

Razítko, podpis:
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Doporučeně do vlastních rukou na doručenku se doručí účastníkům řízení uvedeným v
§ 85 odst. 1 a účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, tj.
vlastníkům pozemků 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:
Svazek obcí Dřížná, IČ: 75085429, se sídlem Přepychy čp. 5, 517 32 Přepychy, zastoupená na
základě plné moci společností VODESTO s.r.o., IČO: 04974468, se sídlem Panská čp. 79,
516 01 Rychnov nad Kněžnou, jednající panem Jiřím Šímou, DiS.
Ing. Kateřina Jelenová, Plukovníka Nováka 856, 25065 Líbeznice
Marcela Jelenová, Přepychy 107, 51732 Přepychy
Ing. Světla Jelenová, Severní 617, 51773 Opočno
Obec Přepychy, IČ: 00275280, se sídlem Přepychy čp. 5, 517 32 Přepychy
Státní pozemkový úřad, IČ: 1312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 3
ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2
AQUA servis, a.s., Štemberkova čp. 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
Dále obdrží do datových schránek dotčené orgány:
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP
Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města
Městský úřad Dobruška, úřad územního plánování
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraj, se sídlem v HK
Na vědomí:
Svazek obcí Dřížná, IČ: 75085429, se sídlem Přepychy čp. 5, 517 32 Přepychy
Po nabytí právní moci obdrží s ověřeným situačním výkresem:
Svazek obcí Dřížná, IČ: 75085429, se sídlem Přepychy čp. 5, 517 32 Přepychy, zastoupená na
základě plné moci společností VODESTO s.r.o., IČO: 04974468, se sídlem Panská čp. 79,
516 01 Rychnov nad Kněžnou, jednající panem Jiřím Šímou, DiS.
Obecní úřad Přepychy
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