OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE
- STAVEBNÍ ÚŘAD tel: 465391132
č.p. 3
e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz
561 34 Výprachtice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vaše č.j.: Ze dne:
Naše č.j.: 408-2/2008/SU
Spis.zn: 328.3
Vyřizuje: Skalický
Počet listů: 2
Počet příloh: - /listů Datum: 12.06.2008
Dne 09.06.2008 byla u Stavebního úřadu Obecního úřadu ve Výprachticích podána žádost na
vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení o umístění níže specifikované
stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Navrhovatel : Miroslav Zajíček, nar.: 04.10.1961, Horní Heřmanice 68, 561 33
Anna Zajíčková, nar.:11.03.1966, Horní Heřmanice 68, 561 33
Název stavby: Domovní čístírna odpadních vod, s výstí do potoka
Pozemková parcela/ly č.: 1066/1, 111, 1619, st.p. 143
Katastrální území : Horní Heřmanice v Čechách
Stavební úřad Obecního úřadu Výprachtice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. g)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen
"stavební zákon)" posoudil žádost podle § 76 a § 87 stavebního zákona a na základě tohoto
posouzení zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona
NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ
VE ZJEDNODUŠENÉM ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Stavební úřad Obecního úřadu Výprachtice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. g)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen
"stavební zákon)" posoudil žádost podle § 76 a § 90 stavebního zákona a na základě tohoto
posouzení vydává podle § 95 odst. 1 stavebního zákona
Rozhodnutí o umístění stavby
ve zjednodušeném územním řízení
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pro výše uvedenou stavbu.
Stavba obsahuje:
domovní čistírnu odpadních vod, kanalizace, výústní patka na pozemkových parcelách č. 1066/1,
111, 1619, st.p. 143 v katastrálním území Horní Heřmanice v Čechách.
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky :
1. Stavba domovní čistírny odpadních vod, (dále jen "stavba"), na pozemkových parcelách č.
1066/1, 111, 1619, st.p. 143 v katastrálním území horní Heřmanice v Čechách.. bude umístěna na
výše uvedených pozemcích tak, je zakresleno a okótováno na výkresu situace č. K3 v měř. 1 : 250,
který je součástí ověřené projektové dokumentace.
2. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou.
3. Budou dodrženy podmínky obsažené ve stanovisku, vyjádření, souhlasu (i nevyjmenované):
a) odboru ŽP, MěÚ Lanškroun ze dne 29.04.2008, č.j. 0009200/2008/OŽP/PJu:
vodoprávní úřad
− záměr výstavby DČOV a kanalizace je z hlediska vodoprávního úřadu možný
− před samotnou realizací stavby je nutné požádat Městský úřad Lanškroun – odbor ŽP –
vodoprávní úřad o stavební povolení, a o povolení k vypouštění odpadních vod
b) Lesy ČR, oblast povodí Moravy, pracoviště Potoční 61, Šumperk, pod č.j: 159/957/93/731/2008
− výústní roura kanalizace bude opevněna kamennou rovnaninou z lomového
kamene s vyklínováním, o váze jednotlivého kamene +80 kg, se
založením (základová patka) pod úrovní dna o rozměrech min.:0,50 X
0,50 m, na šíku 1,5 m od roury kanalizace na obě strany
− Sklon rovnaniny bude respektovat původní sklon břehu a bude plynule
navazovat na terén a břehy.
− Kamenná rovnanina pod výústní rourou bude přespárována cementovou
maltou.
− Výústní roura bude opevnění maximálně přesahovat 10 cm a bude seříznuta
ve sklonu opevnění.
− Správce toku bude přizván k odsouhlasní výústního objektu.
− Veškerý materiál, který v souvislosti se stavbou bude uložen na břeh, nebo napadá-li do
potočního koryta, musí být beze zbytku odstraněn.
d) Telefonica 02 Czech Republic a.s., ze dne 10.03.2008 pod č.j. 25976/08/CPA/M00:
− při realizaci výše uvedených prací dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti
Telefónica O2 – dodržet podmínky stanoviska
POUČENÍ
Ve smyslu § 95 odst. 3 stavebního zákona žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně
vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr
uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku. Součástí informace je grafické vyjádření
záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat o architektonické nebo urbanistické podobě
záměru a o jeho vlivu na okolí. (Grafická příloha rozhodnutí o umístění stavby, ověřená stavebním
úřadem, obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením
stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
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vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, a popřípadě vybranou část dokumentace podle
přílohy č. 4 k této vyhlášce. U liniových staveb delších než 1 000 m a staveb zvláště rozsáhlých lze
doplnit půdorysné vyznačení stavby na mapovém podkladě v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000).
Výhrady dotčených orgánů nebo námitky účastníků proti zjednodušenému územnímu
řízení lze podat písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu, připomínky veřejnosti lze
podat ve stejné lhůtě pouze za předpokladu, že by mohla být ohrožena ochrana veřejného
zájmu podle zvláštních právních předpisů. Po podání výhrady, námitky nebo připomínky
postupuje stavební úřad podle § 95 odst. 2 stavebního zákona.
Pokud nebyly ve lhůtě uplatněny výhrady, námitky nebo připomínky, rozhodnutí se
pokládá za vydané a nabývá právní moci.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na obecním úřadě ve Výprachtích, kancelář
stavebního úřadu, v úřední dny: Pondělí, středa 8:00-11:30; 12:00-17:00 hod.).
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se
nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání
písemnou plnou moc.

Referent stavebního úřadu
Luděk Skalický, DiS
oprávněná osoba
JUDr. Miroslav Stejskal

Ověřená projektová dokumentace bude žadateli předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek bude vyměřen podle pol. 18 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů ve výši 1 000,- Kč.
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Obdrží dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
Miroslav Zajíček, Horní Heřmanice 68, 561 33
Anna Zajíčková, Horní Heřmanice 68, 561 33
Obec Horní Heřmanice,Horní Heřmanice 91, 561 33
MěÚ Lanškroun, odbor ŽP, nám. J.M. Marků 12, 563 16 Lanškroun
Lesy ČR, oblast povodí Moravy, pracoviště Šumperk, Potoční 61, 787 01 Šumperk
Obdrží - ostatní:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou.
Na vědomí:
Telefónica O2, Masarykov nám. 2655, 530 02 Pardubice

Tento návrh výroku musí být vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce stavebního úřadu
Obecního úřadu Výprachtice a Obecního úřadu Horní Heřmanice.

Vyvěšeno dne............

Sejmuto dne...............

....................

........................

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
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