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MESTSKY URAD BILOVEC
ODBOR ŽIVO ÍHO PROSTŘEDÍ
17. li topadu 411. 74301 Bílo ec

Č.j.: ŽP/25262-13/ 6501-2011/klalu
Y -řizuje: Ing. Lukáš Klazar
ra.. 556414216
Fax: 556414 _17
E-mail: luka .klazar'a bilovcc.c7

@

Dlc rozdělovníku

Datum: 16.zárí2013

Oznámení o zahájení odoprávního řízení
prodloužení doby platnosti stavebního po olení vodního díla

"Kanalizace a ČOV obci Pustějov"

a veřejná v hláška

ta ebník - Obec Pustčj . Pu tějo 54, 74243 Pustějov, I v 00600822 (dále jen" tavebník") - podal
dne I O. září _O 13 u tského úřadu Bílo ec, odboru ži otního pro tředí a územního plánování,
žádo t O prodloužení d by platno ti stavebního povolení vodního díla ..Kanalizacc a ČO obci
Pu tějov".

v t ký úřad Bilovec odbor životního prostředí a územního pláno ání jako ěcně a místně
příslušný vodoprávní úřad (dál jen .Vodoprá ní úřad") podle u tano ení 104 d t. 2 pí m. c) a

106 odst. I zákona Č. 254/200 I b., o dách a změně nekterých zákon li, e znění pozděj ích
předpisů (dále jen, odní zákon' a dle ustanovení II zákona . 500/2004 b .. prá ní řád. ve znční
p zdčjších předpisů, který dle u tano ení 15 od t. 4 vodního zákona v k nává působno t
speciálního ta ebnfho úřadu podle ustano ení 15 zákona Č. 183/2006 b .. o územním pláno ání a
ta ebním řádu, ve znění po zd j ích předpi ů (dále jen" tavební zákon" oznamuje dle ustanovení

§ 115 odst. lodního zákona, 112 od t. I tavebuího zákona a 47 od 1. I a 3 právního řádu, že na
základě žádo ti tavebníka - úča tníka řízení dle u tanovení 27 odst. I pí m. a) právního rádu -
ze dne 10. záři 20 I • b 10 dnem p dáni žádosti uladu u tano ením 44 odst. I právního řádu
zahájeno vodoel'llvní řízení o prodloužení dob)' plat no ·ti stavebního povolení vodního díla
" analizace a CO obci Pu tějov" ve myslu ustanoveni . 115 odst. I vodního zákona a 115
od t. 4 tavebního zákona.

ta ebník požaduje ab doba platnosti sta ebního po olení, které bylo" 'dáno dne 1. září 2011 pod
č.j. ŽP/30347- /6501-2011/k1:du a nab 10 právní moci dne 4. října 2011, byla pr dloužena o d a
rok)', tj. do 4. října 201 .

ta ba byla povol na: na pozemcích zjcdn dušené e ideuc PK 411. PK 1978, PK 1984/1. PK
2034/3 PK 2036, PK 2037/1, PK 2037/2, PK 2037/3, PK 2037/4, PK 2037/5, PK 2037/6, PK 203717,
PK 2070 a PK 2072/2 a pozemcích parc. Č. 8/5,27/1. st. 456, t. 457, .458,47,477/11. 490/1.
78 121,78512_,1008/6.100817,1008/8,1008/9,1008/10, 1008/11 2007,2023/1,2024,2028.2029/1.
20 I 2032.2033 2062/2 2064/1 2065 2066.2072/1. 207217. 2178/1 a 2178/11 v k.ú. Pu tějov obci
Pu t jo . kraji M ra sk 1 z kérn, CHF 2-01-01-109/0, HGR 1510 ( vrchní), 2212 (základni).

Ro: ab stavby:

Kana Iizace:
Předložen' projekt ta b navrhuje vybudování gra itačních plaškových kanalizačních tok O 250
mm celkové déle 6066,0 m a kanalizačních odboček DN 200 mm celkové dílce 205,5 m a O
150 mm v celko é délce 1643,5 m.
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('OV:
rá ající ČO bude rckon truována. Biologická čá t bude uzpů obena pro zvýšené odstraňování

du íku a fosforu. Bude doplněna linka mechanického předčištění a upravena linka biologického stupně
a kalového ho podářství.
Vět ina tá ajících objektů bude zacbo ána jen s drobnými úpravami (přítoko á jímka, nádrže
biologického či tění, prov ozní bjekt ČO mčrný bjekt). V přítokové jímce budou osazena nová
ponorná čerpadla a \ pro ozní budově bude umí těn integrované mechanické předčištění pro
zachycení shrabků a pí ku z odpadní vod. e távající nádrži biologického či tění bude po dernontáži
stávající technologie provedena anace stá ající nádrže (po zjištění kutečného ta u těn). Do
aktivační nádrže a kalojemu bude o azen aerační y térn pneumatické aeracc a míchadlo. Bude
V) měněna e ta ba do azo ací nádrže (sběrné žlab ) a bude novč vybavena čerpací tanice ratného
kalu nov 'mi potrubními poj acími prvky. C távajícl provozní budově budou umí těna
dm -chadla aerace v protihlukových krytech.

P drobný popi po oleného vodního díla b ahujc o ěřená projektová dokumentace, která je nedílnou
sou ástí spi vého materiálu na dboru životního pro tředí a úzernníh plánování Městského úřadu
Bílo ec.

Dle u tanovení 115 od t. 8 vodního zákona a § 112 od t. 2 ta ebního zákona odoprávní úřad
určuje lhůtu 20 kalendářních dnů od doručení tohoto oznámení, <.10 kd mohou dotčené orgány
uplatnit zá azná tanoviska a úča tuíci řízení vé námitk , popřjpadě důkaz)'. K později
uplatněným závazným tanovi kům, námitkám, popřípadě důkazům nebude v .ouladu
S u. tanovcním § 115 od t. 8 odního zákona a. 112 odst. 2 sta ebního zák na přihlědnuto.

Vodoprávnímu úřadu j ou dobře známy poměry sta eniště a zádost posk /tuje dostatečnc podklad pro
p . uzení na rho aného prodloužení dob) platno ti stavebního povolení a uano ení případných
podmínek. proto v ouladu ustanovením II S odst. 8 vodního zákona a 112 od t. 2 stavebního
zákona upouští od mí tního etření a ústního jednání.

Do této Ibu . doloží tavebník potvrzení o zaplacení sprá niho poplatku ve výšl 1000,- Kč
(p platek je možné uhradit osobn • na pokladn Mč t kého úřadu Bílovci. nebo přev odem na účet č.

19-1761833319/0800, variabilní ymboI90140006_S).

Ve smyslu u tanovcní 6 od t. prá ního řádu tímto Vodoprá ní úřad. dá á možnost úča tnikům
ríz ní vyjádřit e k podkladům pro -dání rozh dnutl a ke způ obu jejich zj i tční a to e dnech:

29. fíjna 2013 dob od 8.00 hod do 14,00 hod
30. října 2013 d b od 8.00 h d d 17.00 hod
3 I. října 2013 v době od 8.00 hod do 14.00 hod

\' kanceláři Č. :WS na 1ě tskérn úřadu v Bíl ci, db ru životního pro tředí a územního plánování,
I ké nám. 1, 743 01 Bilovec. V případě. že vého prá a ne užijete. máme za LO. že n máte

p třebu c jádřit k P dkladůrn pro J dáni rozh dnutí.

doprá ní úřad tírnt upozorňuje. že předmětné odoprá ní rízení je řízením, němž je uplatněna
kon entrace řizení, podl které ú a tníci mohou na rh vat důkazy a činit jiné návrh k předmětu
řízení pouze předem tanoven lhůt (20 kalendářních dnu od doručení tohoto oznámení) a možno t

jádřit e kp dkladům rozhodnutí nesl uží k tomu. ab se úča tníci řízení mohli opětovně jádřit
k pr ~ dnávané ěci a uplatnit k předmětu řízeni nové důkazy a ná rhy.

e há-li e účastník řízení zastupovat. předloží jeho zá tupce pí ernnou plnou moc v originále nebo
úředn o čřené kopii. není-li taková li tina zal žena ve právním pisu.

4
Ing. Lukáv~
referent odboru ži otního prostředí
a územního plánování

tě t '. úřad Bil v .
I 7.h I pedu 411 S~

14 O Bilov
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Doručení:

Vzhledem ke kutečnosti že je toto vodoprávní řízení řízením s elký m počtem úča tníků bude
oznámení o zahájení řizení doručeno všem účastníkům vyjma účastníků uvedených ustanovení § 27
od t. I prá ního řádu eřejnou vyhláškou.

Doručeni veřejnou v, hlá kou e provede lak, že se pí emnost
mí tě obv klým (úřední deska).

ě í po dobu 15 dnů způ obem

Rozdělovník:

Oznámení obdržl:

IDO 7pna. h

Úča .níei řízení (dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu):
2. Eva ilbero á. Pustějov 189, 74243 Pustějo
3. Jaroslav Šlajter Pu tějo 169, 742 43 Pustějo
4. Marie opíko á, Heřmanice 5, 741 O 1 ta' Jičin
5. Jaroslav Petro, Pustějov 283 74243 Pu uějo
6. Stanislav Grosrnan, Kunín 339, 742 53 Kunín
7. Pa 01 Šimeček. Pustějo 164. 742 3 Pustějo
8. Jiří Jařina. Pu tějo 167, 742 43 Pustějo
9. Ing. Libor Mal k Pustěj v 114 742 43 Pu t j
J O. Jaromír najdr. Pu tčjo 60, 742 43 Pu. tčjov
II. Řím kokatolická farno t Pustějo Pustějo 66. 74243 Pustějov
12. tátní pozemko . úřad, Hu inecká 1024/11 a, 13000 Praha 3 - Žižko
13. Sprá a ilnic orav ko lczského kraj, uvor ova 525. 74242 no u o ého Jičína
14. fyzické a prá nické o ob , které mají vla tnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a

ta bám na nich. a tato prá a mohou být tavebním po olením přímo dotčena a dal ím o ob ,
kterým z láštní zákon tot po tavení přizná á

) 5. R Distribuční lužby, s.r.o., Plynárenská 499/1,65702 Brno
16. ČEZ Distribuce. a .. , Teplická 874/8. 405 02 Děčín
17. Telefónica zech Republic, a.s. Za Brumlo k u 266/2, 14022 Praha-Michle

Dot ené orgány:
18. Mé tský úřad Bílo ec - odbor ŽP a ÚP, 17. Ii topadu 411 743 OI Bllovec
19. Iě t k' úřad rudénka - odbor Ř' P, nám. Republiky 762 742 13 tudénka, !DOS z3bvhc
20. ě t 'úřad Bilo ec - odbor DSH 17. Ii topadu411, 743 01 Bílo ec
21. IIZ K. Výšk vická 40 70030 O tra a-Zábřeh IDO spdai e
22. KH K, a Bělidle 7, 70200 tráva. IDO v 8pai4f
23. árodní památkový ú ta územní odborné pracoviště O trávě. orej ká 12. 702 00 Otrava
24. Kraj k' úřad oravsk lezského kraje, odbor životního prostredí a zcmčdělst í, 28. října 117.

702 18 stra a. IDO 8 '6b sd
25. Obecní úrad Pu tějov, Pu tejov 54. 742 43 Pu tějov, IDO 7pna.x h

Po dři a Kraj ké tředisko Ostrava. 2. května I, 742 13 tudénka, IDD
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Dál obdrží c žádo ti o J ěšení oznámení veřejnou vyhláškou po dobu 15 dnů na eřejně
př' tupném mí tč:

ě tsk' úrad Bífovcc - odd lení prá ní
- Obecní úřad obce Pu tějov

'Č eno dne: j / tj );JJ ~!J, ejmuto dne:

Razítko podpi : Razítko, p dpis:

Po uplynutí lhůty žádám o vrácení vyhlá k p dpi em oprá něné osob která potvrdí vě ení a
cjmutí oznámení.
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