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Dne 20.07 .20 1 6 podal žadatel

Ing.Michal Jaroš Palackého 765 563 01 Lanškroun
Lenka Jarošová Palackého 765 563 01 Lanškroun

Žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení na umístění stavby. Uvedeným dnem
bylo zahájeno zj ednodušené územní řizeni.

Úřad městyse Dohí Čermná, jako stavební uřad věcně a místně příslušný podle § 13 odst.l písm.g/ zákonačís.183/2006
Sb., o Územním plánovaní a stavebním řádu (stavebnizákon), ve zrění pozdějších předpisů, (dále jen stavební ziákon) a jako
místně přísluŠný stavební uřad podle ustanovení § ll odst.l písm, b) zékona čís,500/2004 Sb., správní řád, ve 71ění
pozdějších předpisů ( dále jen,,správní řád), zveřejňuje v souladu s § 95 odst. 3 stavebního zžkona návrh qýroku
rozhodnutí v souladu s § 9 vyhlášky č. 50312006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízeni, veřejnoprávní
smlouvy a Územního opatření a současně upozorňuje, že proti zjednodušenému územnimuřizení mohou dótčené
orgány podat qýhrady a účastníci řízeninámitky v souladu s § 95 odst. 5 stavebního záů<onave lhůtě do

l5-ti dnů ode dne zveřejnění návrhu,

K námitkám účastníků, kteří souhlasili s navrhovaným záměrem se nepřihlíží, pokud se nezměnily podklady pro
jejich souhlas. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího stavebního úřadu (1. pátro,ve dnech
pondělí a sťeda od 8.00 do l7.00 a v pátek od 8.00do 13.00 (1I.30 I2.I5 polední pauza),jinakpo telefonické
domluvě na č. tel.: 465393125-6. Zadatelje podle §95 odstavce 4 stavebniho zákona povinen zajistit, aby
informace o návrhu qýroku roáodnutí byla bezodkladně poté, co jej žadatel obdrži, vyvěšeňa po dobu 15 dnů na
pozemku stavby v místě přístupném veřejnosti.
K později podaným qýhradám, námitkrám a připomínkám nebude přihlédnuto.

Návrh výroku:

Stavební úřad v návrhu ýroku:
1. Vydává podle § 95 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky 50312006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řizení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění gtavby
,rDomovní vegetační ČOV';

(dále jen stavba) na pozemku parc.č. stp.č.74, ppč.23711 v katastrálním území Horní Čermná.

Druh a účel umistbvané stavby:
- Vodní dílo

Popis stavby:
Domovní vegetaění COV (čistírna odpadních vod) pro splaškové odpadní vody zRD pro 4EO (ekvivalentní
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obyvatele), kanalizační přípojka od RD. Navrhovaná stavba domovní vegetaění ČOV se sestává ze
šestikomorového samonosného PP septiku pruměr2,0 m, objem 4,10 m3, kanalizačňí přípojky PVC DN l00, délka
cca29,70 m,p!|Tí šry!! 9,8 x 0,8, m, vertikálního kořenového filhu rozměr 3,50 x 3,50 in, plocha 72 m2, objem
9,5 m3,,.-9-é šg9hty DN 600 a vsakovacího objektu 4,0 x 1,0 m, plocha 4 m2 o retenéní kapácitě 1 m3. Stavba se
nenacháai ve zvláště chráněném :územi. Stavbaje v souladu se stávajícím platným územním plánem obce.

Umístění stavby na pozemku:
Seplik PP.šFtikomolový prum§r 2,9 ^je umístěn před objektem domu čp.34 (severní část pozemku) ve
vzdálenosti 1,8 m od domu_ - sťed septiku c_ca 0,30 - 0,50 m od hranice ppč.4306 (místní komunikacé). Kořenoqf
ť.iltrje situován ccave rŤ{u pozemku ppé.237/I,cca12 m od jižní azápadnihranice pozemku. Vsakovací objeťt
je umístěn ve vzdálenosti 6,0'm od ppč.239 (jižní hranice), cca I2,0 m od ppč.238 (západnihranice)

2. Stanoví podmínlqy pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna podle dokumentace ověřené v územním řizenl
2. Stavba bude umístěna nďpozemcích stp.č.74 , pp.čis,237lI v katastrálnimúzemi Horní Čermná.
3. Projektovou,dokumentaci pro izemniíizenizpracoval -MEKL projekt Vojtěšská 197116 110 00 praha 1..

1. lrojektová dokumentacg pro stavební řízení búde zpracovánaopiávněnou oŠobou nebo organizací.
5. Stavební. avylěženÝ přebýeěný materiál nebude ukládán na s-oukromé pozemky bez přeiÍchozího projednání

s majiteli těchto pozemků..
6. Přístup na staveniště bude zajištěn z přilehlé místní komunikace ppč. 4306 .

|SouČástí prováděcí PD bude zasávovaci situace se zákresem polohy všech inž. siti, ajiných podzemních
zař_izení dotéených stavboua jejich ochranných pásem,.a v případném křížení nebo souběhu budou rěspektována
ochranná pásma, odstupové vzdálenosti a dodrženajejich ochrana v souladu s příslušnými ČSN a v}jádřeními
příslušných správců těchto zařízeni. Veškerá křižení těchto zaíizení budou ýřed zélnozem odsouhlasena se
správci sítí.

8. Před zaháj_ením_stav.,prací na pozemcích ve vlastnictví jiných vlastníků nebo Obce je nutno požádattJrto o
samostatný souhlas k zahájeni prací min. 15 dní před zahájenimpraci.

9.Před,zapoýetím,zemních p.aci zajisti investor přesné vytyčeni soúběhů akííženi veškeqých podzemních sítí
azařizení v ci_zí s.právě a po předání a dohodě se správci těchto zařizenizajistíjejich ochranu přled poškozením.
V místech možného dotyku je nutno zpřesnit polohy těchto vedení ručně kopánými sondami. -

10. Stavbou nebude dotěena chráněná a vzrostlá zeleň. Budou respektováný podmínky ochrany systému
ekologicke s^tubilrty krajily podle §4,obecné podmínky ochrany rostlin a živoěichů dle §5 a ochrány 

-dřevin

podle § 7. v 8 zálk9ya_ě.I|4ll992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Při provádění prací neŠmí dojít k pbškození
existujícíci prvků lokálního územního systému ekologické itabitity krajiny

11. Při sllv.gbnicfr pracích nesmí docházetŘ nadměrnému'úhynu rostliír nedo Žraňování a úhynu živoěichů nebo
ničení jejich biotopů. Je nutno při prováděni praci dodržet k ochraně dřevin pásmo v šířcé minimálně 3 m od
paty slropŮ. V l_o,.nlq pásmg je zakázáno provádět qýkopové práce strojním způsobem, ukládat zeminu
a stavební materiál. Kácení dřevin je podle § 8 odst. l) moŽno próvádět pouLe na základě řádného roáodnutí
místně příslušného obecního úřadu.

l2..Veškeré šk9dy vzniklé stavbou nebo nedodržením povinností tohoto rozhodnutí budou všem oprávněným
žadateltlm uhrazeny investorem stavby podle zvláštních předpisů.

13. Předzapoěetím zemních prací je nutné zajistit vytyčení event. podzemních inžeqýrs§ých sítí a drenáůíapod. a
zaj istit j ej ich neporušení.

14.V PD bude navržen způsob likvidace odpadů vznikajících na stavbě. lzemina, sutě, apod./
15. Bude_ryspekíováno záyazné stanovisko - souhlas se stavbou ,,Kořenová ěistírna odp-adních vod" na pozemku

ppe .P_l!!astp.é.74 v kú. Horní Cermná vydané Městs\ým úřadem Lanškroun , odborem životního prostředí
dne 07 .07.2016 pod ěj.MUL A2028312016.

16. V projektové dokumentaci budou respektovány a řešeny všechny podmínky uvedené ve vyjádřeních,
stanoviscích a roáodnutích všech dotěených orgánů a účastníků územnílio řizení-
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rý ,ii"Č lái-ňroun,
odbor Životn_Ího píostředípbdržel Vaši žádost o vyjádření k realizaci stavby "domovní čistírha odpadních vodÍ'z hiediska záimů ochranv žívotního prostředí.
KatastrálníúzemÍ: HornÍ,Cermná-pozemekst. p,74,p.p.é,23711 lnveistor: lng, Michal a LenkaJarošovi, Palackého765, Lanškrou'ir odbor'životniho
prostředí na základě_Vaší žádosli v.ydává loto §ouhrnná.stanovisko: orgáň ochrany. přírody: lng. AleŠ Dřímal . Vccně. a mistne priŠlusný Óigáň
ochrany přírody. dle § .77 odst. 3 zákona c, 11411s92 Sb., o ochraně přírody á krajiny v |tátnem zncňi (dále jen zákon): S iealizací siavby ;,d'omóvní
ěistírna odPadních vod" souhlasíme, pouze upozorňujeme na následující skútečnoŠti:' Pbdle ustanoveni § sbdst. 3 zÓPK isou fvzické a práVňické osobv
povinny pň provádění mj. stgvebních prací postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému zraňování nébo úhynu živočióhů nébo ničeňi jejicn oiotopú
kterému lze zabránit technicky nebo ekonomicky dostupnými piostředky. V bezprostřední blízkosti stavbv s'e nachází vzrostlé dřevinv.'LÍle § 7 orist.
í zákona jsou dřeviny chráněny před poškozováhím a riičěníni (a to nadžemní i podzeniní část - kořenovÝ svstém). Na základě tohoto oaraoráfu wž-aduieme
důslednou ochranu všech dřevin a dodržování normy čSN 839b61- Ochrana stiomů, porostů a ploch pró v'eqetaai pň stavebních činriosteěh: Béhem
realizace stavby bude Vhodně zajištěna mechanická ochrana nadzemní části stromů. V průběhu st'avbv nébude docházet k neodbomému ořezu větví a
Úpravě tvaru nadzemní cásti, např. z dŮV_odu zvýšení průjezd!í výšky. - í - Veškeré \^ýkopové práie v blízkosti stromů budou provedeny ručně nebo
s pomocí odsáVací techniky, minimálně 2 m 09 paty |me. nel Při \^ýkópech se nesmí přetínat kořény s ilrůměrem 3cm. Za přípabně poká'cené dřeviny
bude prove9.ena n3hPq!iyý9a!.ba. . orgán V oblasti nakládáňís'odpady: lng. Pável Rittich - věcně příslušný podle §'7i písmci r) a § 79 odst. á
písmo b) zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o_změně něktených daĚich zákonů (dále jen "zákon o oOp'aOecn'}, vyOavá-ke shora uvéaeňé věci totovY,iqdřeni .§ rgaJlagí záměru souhla§íme za_předpokladu resĎektování obecných |odníínek stanovenýih zákoňeni č. 185/200í Sb., o odpadech a o
změně něktených d_al.š_ích zák_onŮ, v platném zněnía souvisejícími Vznikající od'padý budou tříděny podíe |ednot|iv,ých druhů a kategorií. odóady budou
předávány (po vytřídění využitelných nebo n_ebezpečných šložek) pouze opiávněňé osobě podle 5'iz zarbna o oópadech. odpadý musí Óýt Úlozený,
zabezpeČeny a přeprav_olány tak, aby.neznečišťovaly §tav_bu anijbji okolí. odpqdy ze Žemnícň a stavebních pra'cíle třeba třiat'a preono3tne využ'íi
|_e!9_1_a_b_Íqno.u! k.využití.(pouze opráV!ěné osobě), uloženy ná §J<ládku mohou být pouze ty odpady, u nichž iiný zilůsob odstranění není dostúpný
(zP10l2o0s Melodický _pokyn odboru MZP, uvedený ve Věstňíku MžP č. 3/2008 na §tr.'l1. ' Během celé árie ié třeba Vést kompletní průběžhoú
evidenci odpadů vzniklých realizací akce, a dokladů prokazujících nakládání s odpady (vyÚžití nebo předání oprávněné Ósobě k odstraněrií,). Zákon
o odpadech se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírbdnim rňateriálem Úytěženym během stavební činnosti, po(ud je zajištěno,
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Že materiál-bude pouŽit Ve s,flPllo._9|9m sjal!.plgý^Čely stavby,na místě, na kterém byl v$ěžen. _ orgán ochrany ovzduší: lng. Pavel Rittichvěcně.PřísluŠný.podle § 11 odst. 3 ákona č.201:l2O12, ďochradě ovzouSi,'vyoavá Řé stróra'uvedené vcci toto vyiaďřéní: při realizaci předmětného záměru(zejména zemních a stavebních pracích, ale i poiezdu mechanizace a vozidel) je nutne preacňažěižňe'eisló"}ni'cjřžór!i pr*Ě..V;ňiižiióřljiáih"ót ru.ibýl vh_odnými technickými aorganizačními.plóslrearyminimalizována. " Óióan'psninonospo'a'aiŠtvillnd.ŤáňáFapjrÓvá'- 

*' 
v6Óéá-nristnc

PřísluŠný pogJe.lesního.zákona č,.259]19'95.Sb, Ó.lesích a o změně a ooplňc'nl nc-r-{erýóň Žátóirt' 0ÓŠňi'Žaiónl u platném znění: bez pňoomínek
VodoPráVní úřad: lng. slť9]1y?._Y|J9"4 , Y,ogopn:"ní úřad obdržel žádost b siaňovisko Ř ootúméntačii tló"ósňv6la5iióř,r,',""óěiáeňřcďůiž p",..č_sL 74 a 23711", kterou zpígcoy?! 

!,n9. Jan Jekl, lnd..Petr Lolnický,_čKAlT 00i175r, úÉiat_proieŘi, ÝóĚsŘiióžřb, praha, psc 110oo v měsíci květnu2016_._ Y d9!éT PříPadě se_ jedná o stavbu ČOV pro.+ EO. ktérá je složena za íěstikombro'vého séptiitú ó obiemů i,T'ř,'ržň"iiráčě óŇ"iňč'd oer"ccq 3_0 1, Pllzní šachty 8_00 x 
"S,0,0_yŤ,l?F.9,pulzně 

škrápěného filtrú o užitné -plose i2 m'á o!iém-u-s5m:,-m-e-Ň sgchtý ói,lónďá-"s;iŇáciňó óoiextuo.PloŠe4.m2aretenčníkapacitě.lm3proobjektrodinnéhcidomunapozemkustáveuniparc.e.7'4;Řaťú;éniiňóiřicermna. -z- Vodoorávníúřadvtéto chvíli nemůže ke .t?]Pě^p93!,._f vyjádření. vodoprávnímu úřadu. népvlópreolózeňó riviáoieni ošóov š óiiór"óřzpUšó'i;irosfi v ouóřřilbiódlorogi"
\ vYPouštění předčištěných _odpadních vció do vod podzbmníCh, . voociprqvli úá upóžóiň;Je ná-žlňéňu Ěóišiáiivňéniiciryiióušic-,iióójáóřřcn voo
19lo9,!9_{.9.T]]9|r_\ovl9i2qnivlády č,416/20_1ó sb., již neníplatné a vypóuštěnioopáóňňňvóiid;vóa ň?;ďňích',,řeši,nařížbnivláaý E. B7lzóio so.Uale vo.ooPravnl urao uPo.zorRuJe, že ve VYjádření os_qp! s_ odbornou způsobilostí je nutné uvést, zda le nutná limitace mikrobiologicí<ého zňečištěníuvedeného v tabulce lC,přilohy_Č 

_1 
nařízení vlády_ Č.,,sl tzÓja Sb._v této vbci je třeba 'opravit jak pro;éxtóvoil ooiilmentáá, tať výiáóreňi'osóuřs óir-Ěornou

;iH"!!{ř,::",i?Jll'iii!iii!l!ii,,urlr.{!9§j,ŇL:""'Ji:",E,í.TJ;rrfig*:t :"*:r,".lř$jťjitrJsff;lst,t!ilŤixÝliít?"sšJ",3ó,á
Xo9o,.?I1Yl lla_O,Y{qa :Y?.VY]adreni na 7iKladě samostatně po_dané žádosti o závazné stanoýiŠko. Doba platnosti Štanoviska vodo právnitro-úraoú jé
2 rokv ode dne jeho vydání, poku_d v této době.nebude vÝužito pro vydáni platného rozhodnutí jineno sĎiávhiňó n_Ěqu; n-dň'9á,ióší;áňéfió;'.óá'u.
Orgán.ochrany zPF'.. Bc, Petrá Juňnová Stavba doňovní úegetáeni čbv.Ť nédotkne a4m'ů náóiňiánu žrjméóéĚ1eňó pňoi'iňóŤóndi,."- -' ec.PetraJuřinová vedoucí odboruŽivotníhoorostředí Pbdrží: Stařební úřad MěstvseDÓlniČármni -- --á---'ptcstolanškioun rel,:'los385 1.11,E-ma il: po da teln a@la ns krou n.e u lČÓ:oo279102,č, tletu: ig-ŽlŽsoitloioo--

21. Stavební povolení pro vodní díla vydá Městs§ý úřad T anškroun odbor životního prosťedí odd. vodního
hospodářstvi

Poučení

ÝČastnici jsou_ oprávněni navrhov at důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.
UČastníci mají Právo vyjádřit v řizeni své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rothodnutí vyjádřit
k podkladům roáodnutí, popřípadě navrhnout j ej ich doplnění.

Žadatď zajistÍ,.aby_ byl návrh qýroku bezodkladně lyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo
Pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu ýróku.

,1 -rl/4" /
tltiÁí_i MÉ§l ť§L" vedoucí stdvebního uřadu
i}t]LFjii:ii:ií,,li.lj. ,,,ij Jiří Pecháček

Příloha: situace umístění stavby

Doručí se:
Účastníci územního řízení § 85 odst.l ( osobní doručení):
- Ing..Michal Jaroš Palackého 765 563 01 Lanškroun
- Lenka Jarošová Palackého 765 563 0i Lanškroun
- Obec Horní Čermná 561 56 Horní Čermná ĎĎS:yOebmyv
Účastníci územního řízení § 85 odst.2 (doručeno veřejnou vyhláškou):
Os9!y9_1l_astnic_§{rinebojinýmiv9,cnými_plály^k,s_ousednímp_o_zemkůmppč.4306,ppč.238, ppě"239,
ppě.3986/5,ppé.23712,ppé.ZE 19216,ýpě.ZE398616,ppě.ZE IgZlt v katáŮralnim'úzémiHÓrnj čermná

Dotčené orgány:
- Městs§ý úřad, odbor životního prostředí, 563 01 Lanškroun IDDS:27tbq25
- Městslqý úřad odbor investic a majetku 563 0l Lanškroun IDDS:27tibq25
Ostatní:
- Úřad Těstyse Dohí Čermná 561 53 Dohí Čermná IDDS:pxkber4
- spis SU

Totooznámení musíb}tvyvěŠenonaúřednídesce Úřaduměstyse DolníČermná, dálenaúřednídesce obecního
Úřadu Horní Čermná, na jéjimZ územi je záměr umístěn, a,zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctym dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce Úřadu městyse Ďolní Čermná, se iovažuje písómnost za
doruěenou, byla-li v této lhůtě splněna povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dátťovy přístup.

Vyvěšeno dne : 12,08.2016

Podpis oprávněné osoby, potvrzující qvěšení
Razítko.

Sejmuto dne :

/ -.,' / :li::T:;.r"Ťii§T,r§t
r'. 

_ 4,t_JLí\l| i-:íl:iý,livlr }5
Současně úřad pro lyvěšení a podání
umožňujícím dálkový přístup, podle §

p_ráy o vyvěšení pglyvujer_že tato písemňost,byla zvéřejněna způsobem
25 odst.2 zákona 50012004 Sb. (správní řád).
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