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ozNÁMENÍ VEŘEJNoU \.YHLÁŠKoU
ZAHÁJENÍ ÚZEI/Ír.{ÍHo ŘÍZENÍ A PoZvÁNÍ x vtŘr.rxÉ*ru Úsrlduu.rronÁli
obec Bezděkov, IČo 00273325, 535 01 Bezděkov ó0,
kteŤého zastupuje REcPRoJtrKT s.r.o.,Ičo 26014327, B.Němcové č.p. 2625' 530 02 Pardubice
(dále

j

en ''žadatel'') podal dne

I

8.

1

2.20 l 2 žádost o vydání územního rozhodnúío um ístěni stavby:

odkanalizovátrí obc€ Bezděkov
Bezděkov č.p.5
na pozemku st' p' 23, 81, paÍc' č. E6/] 1 ] 8/l(PK
'
159/5, 300/ó, 31316' 343/l, 343/3, 364/I(PK 35',7

]

18)'

]

l8/4' l35/8' 135/10, 13916, 139/8'

159/1,' 15913,

5l4, 4',16l4, 505/1, 50512' 50514'
'354),
505/7,
505/8'
505/5' 505/ó'
505/10, 505/12' 505/17, 518/l(PK 518), 523 (PK 523), 524, 541/l, 54ll2(PK
541/2)' 542/l ' 543/5, 54316, 544, 56'l l'7 609' ó14' 6l8 v katastÍálním úzomíBezděkov' parc' č. 298. 300,
'
302t1 , 338t2, 339/4, 339t6, 339r]0, 339,l r, 339t12,339t13, 339t14, 339/ r7,346t22. s23, 693t6, 693t39,

128l1o, 73112, 782/19''782/'10' 78-2ll58

Zahájeno územní řízeni'

!

392/4' 45818'

47

katastrálnm uzemi staré Čivice' Uv€deným

dnen bylo

Stavba obsahuje:

so -or splAŠxovÁ r<{]{ArIzAcE

-

'

bude na p.č.523, 313/6' 300/6, 505/8, 505/10'

s05/r2,s41,/r,s05/7.505/1'7,541,392/4,505t4,542/1,518t1.,86t1,6t8l,458/8,s0s/5,
118t1,543t6.
513t5,4',76/4, 475/4, t18/4, 139/8, t39t6,159t3,159/5, 159/1, 505/1, s05 t2, 135t8, 135/t0,609, 544.
567l7. st'81 k'ú. Bezděkov

páteřní stoka A DN 250 v délc€ lol7mje vedena od čerpacístanice odpadních vod, která bude
umístěna v zeleném pásu v blízkosti poŽámí nádÍže p'č.1l8/1 a u si]nice III/34210, ke křiŽovatce se
silr|ici III/32226 a dák y silnici III/32227.Kanalizační stoka A bude ukonč€na před č.p.80 v obci
Bezděkov.V tÍasejsou napojeny podíužnéstol'f Al až A5. stoka Al DN 250 v délce 333m ,stoka
A2 DN 250 v délce 186m. stoka Á3 z trub DN 250 v délce 200 stoka A4 z trub DN 250 v délce
g0m'stoka A5 z trub DN 250 v délce l25m

2 5 0 v délce 5 8 7m je vedena od čerpac í stanice odpadních vod, v trase podchiízí
melioračnípříkop' ktený sloužípro odvodnění zemědělských pozemků a k vypouštění požámí

pátcřni stoka B DN

nádrŽe'Trasa stoky B je vedena v silnici III/34210 ve směru na choltice' Trasaje ukončena před
p.č.72'PodÍužné
ýoky Bl,B2 a 83 jsou napojeny na lr]avní páteřní stoku B. stoka B1z trub DN 250
v délce 68m. stoka 83 z trub DN 250 v délce 2l9m, stoka 82 z řub DN 250 v délc€ 65m

so

02 ČsoV a výtlak splašků budou na p'č. 11811 , 523/, 5o514' 5o5l6' 364/l,524.343/1, 614'
343/3 v k.ú. Bezděkov' p.ě' 300,13'7 /2,298,33812' 339l1'7 30211,339/6,339/10,339/11,346122,
'
339l12,339l13,339l4' 7E2/1'7 0,782/7 0 782l156' 7 82l158,7 82/ 19 82/ \0, 69316,693/39 ý k.n.
'
staré Čivice' Veškerésplaškové vody budou natékat c€nbální čeryací
"7 stanicí odpadnich vod na
p.č.l l8/l. která bude umistěna v nejnižšímmístě v zeleném pásu u požámínádrŽe a u silnice
lII/342l0. cerpací stanice odpadních vodje podzemní objekt s akumulačnímprostorem a
technolog;ckým \ybavením'Čerpáníodpadních vod zajišťuj í 2 odstředivá čerpadla (l+1)'Součástí
čcrpacístanicejsou plovákové snímačehladiny záloha.Technologické vybavení bude umístěno v
betonové šachtě se třemi poklopy. Vnitřní pruměI šachtyje 2,5m'celková výška šachty bez
dobetonávky kolenŤpoklopůje 4,5m.Pro možnost měření splaškových vodz obce Bezděkov bude
na výtlaku v přostoru čerpacístanice zžízenaÍfuěmá šachta a indukčnímprůtokoměrem a
vyhodnocovacíjednotkou' splaškové vody budou čeÍp.{ny výtlačným řádem VÁ PE D 90 v délce 4
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125m do stávající čerpacístanice odpadních vod, kteráje umístěna v místníčásti 'Na Šrcpnici '' ve
TÍasa výdačnéhořadu bude v obci Bezděkov vedena v souběhu s kanalizaóní
stokou A, dále bude trasa vedena v soufthu se s1lÍ\icíI1u3222'7 ý ze|eném pásu ke křižovatce se
silnicí y2' TÍasa výtlačnéhořadu bud€ dále vedena lesním pozemk€m v kťaji podélvymýceného
pásu v soubéhu se silnicí 1/2 vpravo ve směru na Pardubice- Navrhovaná trasaj€ dále vedena po
pozemcích v katastru staré Čivice, podét silnice y2 vpravo ve směru na PaÍdubice.V tÍase je kříŽen
prcduktovod (DN 200) a plynovod vTL. Trasa ýlaku dále podchází pod vodním tokem - Podolský
potok a před čerpaci stanici 'Na Štěpnici'' přechází přes silnici podtlakem l/2'výlačný řad VA bude

stďch civicich'

-

proveden Z PE l00 Rc-D90 v délce 4 185m

so 03 Přípojka I\N pro čov cvrv +a * lomm'zv délce 75rn bude v€dena zemni přípojkou
odbočenímze stávajícího nadzemního vedení" sloupu na p.č.543/6 v k'ú. Bezděkov. Přípojka bude
zakončena v jistícím pilíři na hranici p.p.č.] 18/1 v k.ú' Bezděkov. Elektroměrový mzvaděč bude
připojen z jistícíhopi|íře'

Úřad městyse choltice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle s 13 odst' l písm' e) zákona č.
]83/2006 sb', o Územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ''stavebni zákon"), oznamuje podle $ 87 odst' 2 stavebního zákona zahájeni územnírořiz€ní a
současně' nďizuje k projednání žádosti veřejné ústníjednáníspojené s ohl€dáním na místě na den
10. července 2013 (středa) v 9:00 hodin

s€ schůzkou pozvaných v budově městys€ Choltice' Konání veřejného ústníhojednání se oznamuje
veřejnosti veřejnou vyhláškou' ktelá musí být vyvěšena nejnéně 30 dnů předem' Po tuto dobu musí
sravebDí úřad umožnit kaŽdému nahlédnoul do podkladů pro rydáni rozhodnutl (Úiad mčstyse choltice,
stavebuí úřad' úřednídny: pondělí, stř€da 8 - 1ó hodin; v jiné dny po telefonické dohodě)'
Žadatel podle $ 87 odst' 2 stav€bního ákona zajisti, aby informace o Žadateli, předmětu územního říZení
a veřejném ústnímjednání byla bezodkladně D.věšena do doby konání v€řejného ústníhojednání na
místě:

Poučení:
Účastníci jsor: oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou alobu Íizeni až do \ryd^ní
rozhodnutí' Účastníci maji právo vyjádřit v iizeni wé stano\,isko' Účastnici se mohou před vydáním
rozbodnuti vyjádřit k podkladům rozhodnuti, popřípadě navrhnout jej ich doplnění'
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků
říz€ni a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozděj; při veřejném ústnímjednání, jinak se knim nepřlhliží. K zivaznýÍn stanoviskům a
nárrritkám k věcem, o kte.-Ích bylo rozhodnuto při rydání územníhonebo regulačníhoplánu' se n€přihlíží'
K námilkám, které překračujírczsah a nesplňují požadavk} { 89 odst- 4 stavebního zákona' se nepřihlíží'
Učastníkřizeni ve svých námitkách uvede skutečnosti' které zakládají jeho postaveni jako účastníka
řízení' a důvody podríní námitek.
obec můžeuplatnit námitlf k ochÍaně zájmů obce a zájmů oběanů obce. vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má bý poŽadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě' Íebo osoba, jejížvlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozenkům n€bo stavblim na niclr můžebý územnín rozhodnutím přímo
dolčeno, můžeuplatňovat námitky proti pÍojednávanému záměru v rozsahu, jakým je -jeji pÍávo primo
dotčeno. osoba, která je účastnikem říz€ní podle zvláštního přávnito předpisu, můž€ uplatňovat námitk},
pouze v rozsahu' v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvlášhího plávního předpisu zabývá.
Pověřený zaměstnanec stavebníbo úřadu je podle s l72 odý' 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolůvstupovat na cizí pozcmky, stavby a do staveb s vědomím j€jich vlastníkůpři zjištbvání stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazůa dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření'

stavební úřad můžepodle $ l73 odst' l stavebníbo zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 ooo Kč tomu,
kdo z^ýažÍ\ýÍnzpůsobem ztěžuj€ posfup v řízení anebo plnění úkolůpodle $ l72 odst' stavebního

l
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zákon^ lim, že znemožňuje opÍávněné uřední osobě nebo osobě
stavbu,

Nechá li se některý z účashikůzastupovat,

jí přizvané vstup

před ložíj eho zástupce písemnou plnou

na svůj pozemek nebo

moc.

Účastník nebo jeho ástupce j€ povinen předložit na výzvtl oprávněné úřední osoby průkaz lotoŽnosti.
PÍukazem totoŽnosti se rozumí doklad' kteď ie veř€inou listinou, v němž je uvedeno jméno a př{jmení.
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě byd]iště mimo územi Českérepubliky a z něhoŽ je
patmá i podoba, popřípadě jiný údaj urnožňujícísprávnímu oÍgínuid€ntifikovat osobu, kt€ná doklad
předk!ádá, jako jeho oprávněného držitele.
KaŽdý' kdo činíúkoDy jnénem pÍávnické osoby, musí pÍokázat své oprávnění' V téževéci můžeza
právnickou osobu současně činit úkonyjenjedna osoba'

l^e'Í]^:,..,ak:YJ RAD ŇlĚsrysE
stavební úřad

Chsltice

stav.:bní Úird
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
\'ryvěšeno

sejmuto

obdrží:
účastnici dle s85 odst.l(dodejky)

RECPRoJEKT s.r.o', B.Němcové ě.p' 2625' 530 02 Pardubice
obec Bezděkov' IDDS: jq7bv4w
sidlo: Bezděkov č.p. 60, 535 0l Přelouč
Městský obvod -stafutámí město Pardubice, Úřad městského obvodu Paldubice vI., Kostnická 865 č.p.
8ó5.530 0ó Pardubice
účastnici řízení dle $85odst'2 veřejnou vyhláškou
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v
sídlo: Teplého č.p. 2014. 530 02 Pardubice 2
RwE DisÍibučnís|užby' IDDS: jnnyjs6
sídlo: Pb'náÍenská č.p' 4 49,657 02 BÍno
UPc Česká řepublika,s.r.o', Závišova č.p' 5' 140 0o Praha 4
MERo ČR a.s', odděleni technického rozvoje, veltruská č.p- 748' 278 01 Kralupy nad vltavou 1
ČEZ Distribuce . a's.' lDDS: v95uqfy
sídlo: Podmokly-Děčín č.p.874,405 02 DěčínIV
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., výstavba přístupové sítě Čechy, IDDS: d79ch2h
sidlo: Za Brumlovkou č'p' 2, 14000 Praha 4
Jiří skála, PaÍdÚbická č'p. l94, 533 6l Choltice
Josefskala' Dolany č'p' ] 09, 533 45 Dolany
Miluše H]Ívlová' opočinek č'p. 59. 530 02 Pardubice
Jana chvoiková' Barchov č.p' 55, 530 02 Barchov
Věra Rybnlková' M. Švabinskéhoč'p. 644' Teplické Předměstí,4l8 0l Bílina l
Bohumi]Dvořák, Bezděkov č.p' 64,535 01 Přelouč
Jiří Tichý, Bezděkov č.p' l' 533 ól cholticc
JosefTichý, Žalhostice č.p' 132,411 01 Žalhostice
Lesy Českérepubliky, s.p., Lesní spÍáva Nasavrky, Přemyslova č.p ' l l 0ól 19, 50 1 68 IJIadec Králové
Stafutární m ěsto Pardubice' Peršt'ínskénáměstí-Pardubice č.p- 1 , 53 0 21 Pardubice- Staró město
R-ETAll Dl Vl'l oPa's'.7a olomouckou č.p' 487.70ó 07 DrŽotice
lvan Pe.dk. Ke Vlynu (.p' lb. 5 ]0 0r Paldubicc. slaréCi\ice
Franliška Malátová' Na Bíléč'p. 123l' 5ó5 01 choceň l
Zdeňka Vaflová, Dřenice č.p. 47' 537 01 Dřenice
Vlá5limil Pechan. Bezdéko\ Č'p' 5.5]J 6l choltice
Ředitelswí silnis a dálnic ČR správa PaÍdubice, Hlaváčova č'p' 902, 530 02 Paldubice
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Lcsy ČR. s.p''' Přemyslova č'p' l l0ď19,50l 68 NoÚ Hradec Králové
ČEPs Invest, a's'. ElektÍárenská ě'p' 7'7 4l2,Praha 1o-Míchle, ]01 52 Pmha l01
dotčenéorgány stámí sprá\ry
KIajský úřad Pardubického kmje, odbor Životního prcstředí a zemědělsfuí, odbor dopravy a silničního
bospodfiství, Komenského nám. ě.p. 125' 532 11 Pardubice
Magistrát města Pardubic, oDoR ÉLA\t\IÍHoARcHITEKTA, oŽP, IDDS: ukzbx4z
sídlo: Perštinské nám' č'p' 1' 530 21 Pardubice
Povodi Labe, Vi1.] Nejedlého č.p' 95l, 500 82 Hradec KÍálové
Správa a údržbasilnic Paldubického kraje, lDDs| fi'hk8fq
sid]o: Doubravic€ č.p.98, 533 53 Pardubice 19
Krajské ředitelství Pardubického kaje, územni odborDopravní inspektolát, Na Spravedlnosti č'p' 25]ó,

48 Pardubice
Krajská hygienická stanice, lDDs: 23wai86
sídlo: U Divadla č'p' 828, 530 02 Pardubice 2
Česká republika 'MinistersNo obrany, Vojenská ubytovací a stav€bní spřáva, Teplého č'p. 1899, 5]0 02
530

Pardubice 2

