
Městský úřad Turnov
odbor životníh o prostřeď
Antonína Dvořáka 335

51122 Turnov

Císlo jedna cí: oZPfi4EulHoJ _ R 29
Vyřizuje: HouŽvička
V Turnově dne 22.4.2014

Věc:
odkanalizo vání no vo stavby RD

- povolení k r,1pouštění odpadních vod do vod podremních a povolení ke sta'vbě vodního
díla

VEŘEJNÁ vyrrrÁŠxa

ROZ}JODNUTI
Městský úřad Tinnov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní třad podle $

106 zÍkonač.2541200I Sb., o vodách a o změně některých zžkonty ve znění pozdějšíchpředpisů
(dále jen vodní rákon"), a jako speciální stavební úřad podle $ 15 ákona č,. 18312006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen '3tavební zákon'), rozhodl po provedeném
vo doprávn ím Í ízení tak to :

povoluje se

A) vypouštění přečištěných odpadních vod z domtlvní čoV v tomto množství a kvatitě:

množství:
Pruměrné povolené 0,007 Vs

Maximální měsíčnípovolené 1 8 m3/měs.

Roční povo lené 21 6 m3/rok

kvalita:
Hodnoty koncenfrace znečištění ve r'ypouštěných odpadních vodách (mg/):

ukazatel ho dnota'' m'' (nep řekroč ite lná hodnota ukazate le)

cHSKc. 150
BSK5 40
NL 40
N-NFI4* 20
Pcelk 10



odůvodnění:

Společnost TopDesign Projekty, s.r.o., která zastupuje p. Jřilro Bittnera a paní Jitku
Bittnerovoq podala ádost o povolení k nakládání s vodami a o povolení vyše uvedené stavby.
Uvedenýmdnem byb nhájeno správní Íízrní.

Městský třad Turnov, odbor životního prostředi omám1l zahájení vodoprávnfrto Ť:-;;eni

účastnikům ŤízenL Písemnost doručovaná panu Jindřichu Starkovi se vrátila s tÍm, že tn
uvedené adrese sídlí pouze Magisfoát města Liberce, který zásilky nepřebírá. Uvederrrí adresa
byla ověřena v informačním systému ákladních regisfoů JelikoŽ se tímto jedna o osobu
nemámého pobytq které se prokazatelně nedaří doručovat ($ 25 odst. 1 správního řádu),
doruč uj e sp rávní or gán této osobě p íse mnost veřej no u r,yhlá ško u

Účastnftům Íízenibyla stanoverr,a lhůta pro podání nímitek. V uvedeném termínu nebylo
obdrženo žádné stanovisko tohoto charakteru

Vodoprávní uřad žádost posoudil a po provedeném Ťízení rozhodl tak, jakje uvedeno ve
r,"-iiroku

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení $ 81 odst. 1 správní řád podat odvolání do
15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému uřadu Libereckého kraje, odboru Životního
prosfredí a zerrĚdělství. odvolání se podává u Městského třadu Trunov, odboru životního
prosťedí.

otisk uředního razítka

Ing. Miloslava S ípošová
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:
F^-"i,
Adr:

o Jří Bittner, nar. 13'5.1948, Lukavecká 55Il23' 193 00 Praha 913
. Jitka Bittnerová, rnr.19'].1953, U véžs243515,I93 00 Praha 913

zastotpeni: TopDesign Projekty, s.r.o., Vlastibořice 70, 463 44 Sychrov (DS)

ostatní účastníci řízení:
. obec Vlastibořice (DS)
. Jindřich Stárek, nám Dr. E. Beneše

vyhláškou

Na vědomí:
evidence

IlI, 460 01 Liberec 1 _ doručováno veřejnou



podle $ 8 odst. 1písm. c) vodního zákotn do vsakovací studny, tj. do horninového pros&edi
nasledně do vod podremníc}r"
Vypouštění se povoluje na dobu do 31.3.2024'

B) stavba "Domovní čov' kanalizační potrubí, vsakovací studna'',

podle ustanovení $ 15 odst. 1 vodního zákotn', apodle $ 115 odst. 1 stavebního zákona.

Umístění stavbv:
p.p.č. 4513, k.ú Vlastibořice.

Popis stavby:
Jedna se o odkanalizování novostavby RD. Je tavržertadornovní Čov typ AF 5'\ přečištěné

odpadní vody je t:r-vtžsno vsakovat formou vsakovací studny hluboké 4 m,která je vysfoojerrrí
betonoými skrufumi.

Povolení k nakládání s vodami a ke stavbě vodního díla se uděluie za těchto podmÍnek:

1) Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávnÍm
ďadem; případné změny nesmí být provedenybezpředchozího povolení vodoprávního rřadu.

2) Při provádění stavby je nutno dodržovat povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a
provádění staveb podle $ 152 a rrrísledujících stavebniho zékona.

3) Při stavbě vodního díla budou dodrženy obecné technické požadavky na ýstavbu vodních děl
podle q'hlášky č. 42812001 Sb., kterou se provádí zikon č,. 27412001 Sb.' o vodovodech a
karr.lizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zikon o vodovodech a
karr,alizacích).

4) Před zahájenkn zemních prací budou vy,týčeny všechny podremní infunýrské sítě nacházejíci
se na stavbou dotčených pozemcích a budou respektovátn případná r,yjádření jej ích správců
Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu
Star'ba bude dokončena do 31.'12.2018.
Po dokončení star.fuy omámi stavebník vodoprávnÍmu uřadu záměr rupoěít s užíváním stavby
nejnÉně 30 dnů předem

Účastníci řízení (ooďle $ 27 odst. 1 sprtÍvního řtÍdut:

Jří Bittner, nar. 13.5.1948, Lr-rkavecká55Il23, 193 00 Praha 913
Jitka Bittnerová, nar. 19.7 .1953, U věže 243515, 193 00 Praln 9I3
zasto tpeni: TopDe s ign Projekty, s.r.o., Vlastibořice ] 0, 463 44 S yclrrov

ostatní účastníc i řízení:
. obec Vlastibořice
o JindřichStarek, nárn Dr. E. Beneše TlI,460 01 Liberec 1

5)

6)

D

Adr:
a

a



Potvrrení o vyvěšení tohoto rozhodnrrtí na desce vodoprávního třadu popř. obecního třadu
(lyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů - poslední dentéto lhůtyje dnem doručenf):

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Razítko a podpis orgánq který vyvěšení a sejmutípotvrzuje:

Pro učely vyvěšení na rřední desce se zasl7á obci Vlastibořice (DS).


