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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ
Dne 1.9.2021 podali František Kelbich, Martina Kelbichová, žádost o vydání společného povolení
na stavbu:
Zdroj vody pro R.D. čp. 11 /st. pč.15/; na pč. 829/2 k.ú. Hřmenín

(dále jen „stavba“) na pozemku st. p. č. 15, parc. č. 829/2 v katastrálním území Hřmenín, společně se
žádostí o povolení k nakládání s podzemními vodami – k odběru podzemních vod z této studny a
společně se žádostí o povolení výjimky z ustanovení § 24a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o stavbu vrtané studny hloubky
16 m a vodovodu v délce cca 22 m do domu č.p. 11 na pozemku st. p. č. 15 v k. ú. Hřmenín, včetně el.
kabelu pro pohon čerpadla. Odběr podzemních vod jako zdroj vody pro zásobení rodinného domu č.p. 11
a závlaha zahrady.
Vodoprávní úřad Městského úřadu v Jičíně, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen “stavební zákon”) a § 15 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „vodní zákon“) oznamuje v souladu s § 94m odst. 1
potažmo § 87 odst. 2 stavebního zákona konání veřejného ústního jednání dne
1.11.2022 v 9:00 hodin
v zasedací místnosti odboru životního prostředí (3. patro, 17. listopadu č. 16, Jičín).
Do podkladů pro vydání rozhodnutí lze po dobu vyvěšení této veřejné vyhlášky nahlédnout v kanceláři
vodoprávního úřadu Jičín v úřední dny pondělí a středa od 8 do 17 h, v ostatních dnech po telefonické
domluvě.

Ing. Marcela Svobodová
vedoucí odboru životního prostředí

Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena nejméně 30 dnů přede dnem konání veřejného ústního jednání na
úřední desce MěÚ Jičín a OÚ Markvartice, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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