
Městský úřad Turnov
odbor životního prostřeď

Antonína Dvořáka 335
5ll 22 Turnov

Adr:
o JříBittner, nar. 13.5.1948, Lukavecká55Il23, 193 00 Praha9I3
. Jitka Bittnerová, rut. 19.7.1953, U véžs 2435 15, I93 00 Praha 913

zastoupeni: TopDesignProjekty, S.I.o.' Vlastibořice70,463 44 Syctrrov (DS)

o statní uča stníc i říze ní :

. obec Vlastibořice

. Jindřich Stiárek, ním' Dr. E. Beneše IlI, 460 01 Liberec l _ doručováno veřejnou
r,yhláškou

Naše značka:oZPlI4l554lI{oJ Vyřizuje:Houžvička Turnov dne:18.3.2014

Věc:
odkanalizování novostavby RD v ,

VEREJNA VYHLASKA
OZNAMENI

o pokračování správního řírení bez místního šetření
Společnost TopDesign Projekty, S.r.o.' která zastrrpuje P; Jřilro Bittnera a paní Jitku

Bittnerovoq podala žádost o povolení stavby "Domovní COv, kanalizační potrubí,
vsakovací studna" a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Popis stavbv: 
_

Jedna se o odkanalizováni novostavby RD. Ie navržprn domovní CoV typ AF 5A,
přečištěné odpadní vody je navrže,no vsakovat formou vsakovací studny hluboké 4 m,která je
vystroj ena beto no ými skružemi.
Umístění stavbv:
p.p.č. 44513, k.ú Vlastibofice.

Popis nak]ádání s vodami:
Vypouštění odpadních vod do vod podzemních v množsNí'.

Pruměrné povolené 0,007 Vs

Maximální měsíční povolené 18 m3/měs.

Roční povo Ierc 216 m3/rok

a kvalitě:
Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (mg/l):

ukazatel
CHSKC.
BSK5
NL
N-Nru*
Pcek

ho dnota'' m'' (nepřekročitelná hodnota ukazate le)
150

40
40
20
10



Městský třad Turnov, odbor životního prosťedí, ozro'mtl zabájení vodoprávniln Ťízení
účastníkům ÍuenL Písemnost doručovaná panu Jindřichu Starkovi se vrátila s tím, žs ra
uvedené adrese sídlí pouze Magistrát města Liberce, který ásilky nepřebírá' Uvedená adresa

byla ověřena v informaěnÍm systému ákladních registrů Jelikož se tímto jedná o osobu
neznámého pobytu které se prokazatelně nedaří doručovat ($ 25 odst. 1 správního řádu),
doručuje správní orgántéto osobě písemnost veřejnou vyhlíškou
Toto ozryámení o pokračování Íízení se doručuje formou datové schránky rovrĚž Žaďatelri.

Zbývající účastník Íízení již písemno st o zahá1ení řizení převzaI, tedy toto pokračování mu
není doručováno.
Vzhledem k tomq fu jsou správnímu orgánu známy poměry staveniště a žáďost poskytuje

dostateěný podklad, je rrpuštěno od ohledání rla místě i od ustního jednání
Vodoprávní úřad určuje lhůtu, do kdy rnohou učastníci Ťíze,ní rrplatnit své namitky' popř.

dukazy do

18. dubna 2014

Do předlo Žených podkladů lze před r,ydánÍm rozhodnutí nahlédnorÍ v uřední dny
(pondělí, středa) v kanóehři č. 109 Městského úřadu Trrrnov' oŽp a to rovněŽ v termÍnu do
L8.4.2014.

otisk rřednftto razítka

Ing. Miloslava S í12ošová

vedoucí odboru životního prosředí

Potvrreni o r,yvěšení tohoto oznánre,ní na desce vodoprávního uřadu popř. obecního rřadu
(vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů - poslední dentéto lhůty je dnem doručen|:

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

RazÍtko a podpis orgáng který vyvěšení a sejmutípotvrzuje:

Pro učely vyvěšení na rřední desce se zasílá obci Vlastibořice (DS).


