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                     Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou
                             a pozvání k opětovnému ústnímu jednání s místním šetřením

     Vodoprávní úřad Městského úřadu Polička jako věcně příslušný vodoprávní  úřad  podle § 
104 odst 2 písm c) a podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s působnosti speciálního 
stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 1, písm d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně 
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., právní řád, ve znění 
pozdějších předpisů oznamuje v souladu ustanovením § 115 vodního zákona a § 47 správního 
řádu, že na žádost Obce Pustá Kamenice, Pustá Kamenice 64, 569 82 Borová u Poličky, IČ 
002 77 231 v zastoupení Ing. Radka Gregora, Horní 2299/36, 591 01 Žďár nad Sázavou bylo 
zahájeno vodoprávní řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
z čistírny odpadních vod a o stavební povolení k vodnímu dílu ke stavbě „Kanalizace a 
ČOV v obci Pustá Kamenice“. 

Vodoprávní řízení se týká stavby „Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice“  
s dotčením poz. parc. č. uvedených v „Příloze č. 1“ tohoto oznámení v k. ú. Pustá Kamenice
(včetně poz. p. č. 1066/1 k. ú. Rychnov), v obci Pustá Kamenice, okres Svitavy, kraj 
Pardubický, povodí vodního toku Kamenická voda, č.h.p. 1-03-03-052, v HGR 6530 
Kutnohorské krystalinikum a Železné hory.

Stavba se dělí na stavební objekty:
SO 01 Kanalizace a veřejné části přípojek
SO 02 Čistírna odpadních vod – stavební část
SO 03 Čistírna odpadních vod – technická část

Technické provedení stavby bude následující:
Kapacita čistírny odpadních vod (dále ČOV) je 450 EO.
Kanalizace je gravitační o celkové délce 5 261 m, výtlačný řad je délky 241 m, čerpací 
stanice – 1 ks.
Výústní objekt z ČOV Pustá Kamenice bude v ř. km. 4,750 na levém břehu.
Účelem stavby je vybudování nové kanalizační sítě pro celou obec a vybudování ČOV.
                                             
Podmínky dotčených správců sítí budou zohledněny do podmínek stavebního povolení dle 
doložených vyjádření.
Ve výroku rozhodnutí bude stanovena podmínka požadující, že po realizaci stavby je nutnost
uvést všechny pozemky do původního stavu, v případě škody na cizím majetku bude 
případně nutno provést úhradu této škody.

Marta Mastná
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Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z čistírny odpadních vod po 
projednání dne 11. října 2013 bylo stanoveno v souladu se stanoviskem Povodí Labe, s.p., 
Víta  Nejedlého 951, 503 03 Hradec Králové ze dne 19.06.2013 zn.: PVZ/13/12136/Kv/0
(upraveny byly bilanční hodnoty uváděné v  t/rok-1, měsíční a roční množství vypouštěných 
odpadních vod zůstalo nižší, než je uvedeno ve stanovisku) a bude tedy následující:

v množství : prům. 0,7 l/s-1,  max. 3,3 l/s-1,   max. 1880 m3 /měs.-1,  22 876 m3 /rok-1

v kvalitě:
Ukazatel         přípustné hodnoty „p“                maximální hodnoty „m“        
                                   (mg/l-1)                                           (mg/l-1)                             (t/rok-1)          
CHSKCr 110                                                 170                                   1,80                                  
BSK5                30                                                   50                                   0,40
NL                40                                                   60                                   0,55              

Vzhledem k nedostatečnému stanovení dotčených pozemků stavbou (a následném stanovení 
účastníků řízení) vodoprávní úřad Městského úřadu Polička jako příslušný vodoprávní úřad 
současně nařizuje k předložené žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových z čistírny odpadních vod a o stavební povolení k vodnímu dílu ke stavbě
„Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice“ opětovné ústní jednání spojené s místním 
šetřením
      na pondělí 25. listopadu 2013
      se schůzkou účastníků v 10,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pusté 
      Kamenici, sídlem Pustá Kamenice č.p. 64
      
      Účastníci řízení mohou nahlédnout do příslušných podkladů, které jsou předmětem 
jednání, v úřední dny pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin na odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička (nejlépe po předchozí telefonické 
domluvě) a své námitky mohou  uplatnit   nejpozději při ústním jednání, jinak nebude možno 
na ně vzít zřetel. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce plnou 
moc. Při ústním jednání budou předloženy veškeré podklady, na základě kterých bude 
rozhodováno.

Příloha č. 1 – seznam vlastníků a pozemků dotčených stavbou 

Otisk úředního razítka                                                                         

                                                                                Ing. Marta  Mastná
                                                                        vedoucí odboru ÚPR a ŽP

           Městského úřadu Polička

Toto oznámení musí být vyvěšeno neprodleně na veřejné desce po dobu 30 dní.

Vyvěšeno: .............................                                                  Sejmuto: .....................................

Potvrzení orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
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Obdrží:
I. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Pustá Kamenice, Pustá Kamenice 64, 569 82 Borová u Poličky v zastoupení Ing. Radka 
                                                             Gregora, Horní 2299/36, 591 01 Žďár nad Sázavou

Účastníci řízení veřejnou vyhláškou:
II. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu:
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 503 03 Hradec Králové
Lesy ČR, s.p., Správy toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 
(detašované pracoviště Svitavy, Vančurova 1, 568 02 Svitavy)
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice v zastoupení Správy a údržby
silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice (Správa a údržba silnic
Pardubického kraje,  úsek majetkové  správy  a  prognózy,  T. G. Masaryka 985, 570 01 
Litomyšl)
Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
VHOS, a.s., Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová 
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Masarykovo náměstí 2655, 530 02  Pardubice
ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
Příloha č. 1

III. Dotčené orgány:
(doporučeně)
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se  sídlem v Pardubicích, územní pracoviště  
                                                                                          Svitavy, Polní 2, 568 02 Svitavy
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy,  Olbrachtova 37,  
                                                                                          568 02 Svitavy
Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, Zámek 5, 
                                                                                          531 16 Pardubice
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, Purkyňova 2, 
                                                                                          568 14 Svitavy
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2

IV. Na vědomí:
Městský úřad Polička, stavební úřad, Palackého náměstí 160, PSČ 572 01 Polička 
Obec Pustá Kamenice, Pustá Kamenice 64, 569 82 Borová u Poličky
                                                                                                                                       

      

K vyvěšení na úřední desce:
Obec Pustá Kamenice, Pustá Kamenice 64, 569 82 Borová u Poličky
Městský úřad Polička, odbor vnitřních věcí, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
















