Městský úřad Hlinsko
Poděbradovo

Odbor

náměstí 1,53923

životního

Adresa pracoviště:

Adámkova

Hlinsko

prostředí
tř. 554, 539 23 H Ii n s k o

Váš dopis ze dne:
Vaše značka:
Č.j.: Hl 2202012009/0ŽP
ČVE: 1/503/9
Spisová značka: S-OŽPIVH-l 13/2009 VHI-193
Spis. znak - skart. znak/lhůta: 233.6 - V/20
Opráv. úřední osoba: Ing. Bis, RNDr. Šulcová
Tel.: 469 326 154, 156
E-mail:
bis@hlinsko.cz
Počet listů/příloh: 2/0
V Hlinsku dne: 18.12.2009

Dle rozdělovníku

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A !- f

ROZHODNUTÍ

IJ..

I..'"flífq

Změna stavby před jejím dokončením

oq ,
I .•.

~Í1v
1'1-".,

---

, t j!J. 6 - tJ/ to

Odbor životního prostředí Městského úřadu Hlinsko, jako příslušný vodoprávní úřad /ustanovení § 104
odst. 2 písmo c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb ..o vodách a o změně některých zákon li v platném znění (dále
jen ,.vodní zákon") a místně příslušný správní orgán podle ustanovení
§ II odst. I písmo b) zákona Č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpi
(,.správní řád") a dále jako speciální stavební úřad
dle § 15 odst. I zákona Č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním
řádu. ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon ")I
ů

povoluje
v souladu

s ustanovením

žadateli a účastníku

§ 115 a § 118 odst. I stavebního

řízení (§ 27 odst. I správního

Svazek obcí Studnice,

Hamry,

zákona

řádu). kterým je:

Vortová,

se sídlem Studnice

108, 539 01 Hlinsko,

IČ 711 62 461
změnu stavby - prodloužení

termínu dokončení

stavby vodního díla

Technické vybavení - odkanalizování
obcí Hamry, Studnice, Vortová na pozemcích v kat. území Lhoty,
Vortová. Hamry u Hlinska, Studnice u Hlinska, Vítanov a Hlinsko v Čechách vydaného Městským
úřadem
Hlinsko, odborem životního prostředí dne 13. září 2004, čj.: OŽPNHE/1131104/Bi-31
a dále dne 22.
listopadu 2007 pod čj.: S-OŽPNH-t74/2007
VRt-120

t a kto
11. Stavba bude dokončena

nejpozději

do termínu

31. 12.2014.

OSTATNÍ PODMÍNKY VÝŠE CITOVANÝCH ROZHODNUTÍ
NADÁLE V PLATNOSTI.

SE

EMĚNÍ A ZŮSTÁVAJÍ

Dále se doplňuje podmínka:
24. Bude dodrženo a splněno rozhodnutí ze dne 17.9.2009, zn.: 3064a/ZV/2009 vydané Správou CHKO
Žd'árské vrchy jakožto dotčeného orgánu státní správy a dále aktualizovaná vyjádření správců sítí
RWE Distribuční služby, .1'.0., ČEZ Distribuce, a.s .. Telefónica 02 Czech Republic, a .. a VS Chrudim.
a.s.

25. Budou splněny podmínky uvedené v části III materiálu čj. 1675/09, které jsou součástí usnesení vlády
České republiky ze dne 30. listopadu 2009 Č. 1496 o povolení výjimky ze základních ochranných
podmínek

Chráněné

krajinné oblasti Žďárské

vrchy.

Rozhodnuti čj.: Hl 220201200910ŽP

Popis stavby:
Cílem akce je kompletní vybudování oddílné kanalizace splaškových
odpadních vod v obci Vortová. Hamry
a Studnice. S ohledem na konfiguraci terénu budou realizovány kanalizační stoky jako kombinace gravitačních a
tlakových kanalizačních sítí. Veškeré splaškové vody budou ( vyloučením bala tních a dešťových vod) výtlačným
potrubím odvedeny na stávající městskou ČOV Hlinsko.
Účastníci

řízení

(dle § 27 správního

řádu v platném

znění)

na něž se vztahuje

toto rozhodnutí:

Svazek obcí Studnice, Hamry, Vortová, Studnice 108,53901 Hlinsko
(investor stavby)
Povodí Labe s.p., Hradec Králové
Zemědělská vodohospodářská
správa, Pracoviště Chrudim, Chrudim
Lesy ČR s.p., Správa toků, Přemyslova 1106. 50 I 68 Hradec Králové
Správa a údržba silnic Pardubického
kraje, Chrudim
Vodárenská společnost Chrudim. a.s .. Chrudim
ČEZ Distribuce, a.s .. Plzeň
R WE Distribuční
ítě, s.r.o., Brno
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Praha
Vlastníci pozemků dotčených stavbou a dále vlastníci pozemků se stavbou sousedící

Odůvodnění:
Žadatel a inve tor tavby Svazek obcí Studnice, Hamry, VOl10vá e ídlem Studnice 108. 539 O I
Hlinsko, IČ 71185062, zastoupený předsedk ní paní Marcelou Sázavo ou, podal dne 03.08.2009 u odboru
životního prostředí Městského úřadu Hlinsko žádo t o změnu tavby před jejím dokončením
- prodloužení
termínu dokončení
stavby vodního díla ..Technické
vvbavení - odkanalizování
obcí Hamry, Studnice.
Vortová", nacházející se na pozemcích v kat. úz. Lhoty, Vortová, Hamry u Hlinska, Studnice u Hlin ka,
Vítanov a Hlinsko v Čechách.
Stávající stavební povolení stavby bylo vydáno Městským úřadem Hlinsko, odborem životního prostředí dne
13. září 2004 pod čj.: OZPNHEIJ
131/04/Bi-31.
které nabylo prá ní moci dne 26. 10.2004.
Dne 22.
listopadu 2007 pod čj.: S-OZPNH-174/2007
VH 1-120 bylo vodoprávním
úřadem Hlinsko vydáno povolení
o prodloužení termínu dokončení stavby do 31.12.2009.
Důvodem pro další prodloužení
termínu je to. že svazek obcí nezískal dotaci na výstavbu kanalizace.
Z vla tních zdrojů není možné celou výstavbu realizovat.
Dne 19.8.2009 pod čj.: Hl I4420/2009/0ZP
Mě t \...'Ý úřad Hlinskojako
ěcně a mí tně příslušný vodoprávní
úřad v této věci oznámil v souladu
ustanovením § 115 odního zákona. § 47 odst. I a § 144 právního řádu
a § 118 stavebního zákona veřejnou vyhláškou zahájení řízení všem známým účastníkům řízení, dotčeným
orgánům a dalším právnickým osobám. Vzhledem k tomu, že j ou vodoprávnímu
úřadu poměry staveniště
dobře známy a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil správní orgán
od ústního jednání a místního šetření a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek. Zároveň všem
známým účastníkům řízení právní úřad oznámil, že mají právo vyjádřit v řízení své stanovi ko.
V sou islosti s plánovaným
křížením kanalizačního
potrubí
odním tokem Chrudimka,
kdy dojde
k překopnutí tohoto toku v 1. a II. zóně CHKO Zďárské vrchy, bylo vydáno Správou CHKO Zďárské vrchy
rozhodnutí
a následně usne ení Vlády České republiky,
kterými se povolují výjimky ze základních
ochranných podmínek Chráněné krajinné obla ti Zďárské vrchy. Současně budou dodrženy v nich stanovené
podmínky, spočívající zejména ve včasném informování Správy CHKO Žďárské
vrchy dodavatelem stavby
o zahájení prací v území 1. zón odstupňované
ochran
přírody CHKO a dále o dohodě o přesném roz ahu a
provádění prací při pokládce kanalizace.
Vodoprávní úřad po oudil uvedenou žádo t a celý ob ah spisu.
ta ba plaškové kanalizace je zá adní a
významnou akcí v rámci správního území ORP Hlinsko a důvod pro prodloužení termínu k dokončení stavby
opodstatněný.
Ze strany účastníků
řízení či dotčených
orgánů státní správy nebyly vzneseny
žádné
připomínky či námitky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.
Proto bylo vodoprávním
úřadem rozhodnuto
tak. jak je uvedeno ve v' roku tohoto rozhodnutí a povolil
změnu podmínk
č. II výše citovaných rozhodnutí
tím. že o tatní podmínky zů távají i nadále
platnosti.

Vj~ádření dotčených orgánů státní SPrlÍlT a dotčených organizací :
-

MěÚ Hlinsko, stavební úřad. rozhodnutí ze dne 9.9.2009. čj.: Hl 15678/2009/SÚ
Rozhodnutí CHKO Zďár ké rchy ze 17.9.2009. zn.: 3064a1ZV/2009
Vyjádření ČEZ Distribuce. a.s. Děčín ze dne 2.7.2009, zn.: 1022768727
Vyjádření RWE Distribuční
ítě. S.r.o .. Brno z 30.07.2009. zn.: 2582/09/133
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- Vyjádření společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Praha z 8.7.2009. čj.: 80073/09/CPA/VVO
- Vyjádření správce povodí - Povodí Labe, S.p.. Hradec Králové z 6.8.2009, zn.: PVZ/09/2I 505/Ka/0
- Vyjádřeni SÚS Pardubického kraje, majetková správa Chrudim z 19.6.2009. čj.: SUSPK-0612009
- Vyjádření Vodárenské společnosti Chrudim. a.s. (k existenci sítí a zhodnocení navrženého odkanalizování
obcí), obojí z 3.8.2009, zn.: 573/TD/09 a 574/TD/09
- Vyjádření Zemědělské vodohospodářské
právy, OPL, Pracoviště Chrudim ze dne 29.6.2009
- Usnesení Vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 Č. 1496 (povolení výjimky)
- Sdělení vydané Správou CHKO Žďárské vrchy ze dne 16.12.2009, zn.: 491 O/ZV /2009
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a
to k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích.
podáním učiněným u Městského úřadu Hlinsko. odboru životního prostředí. V odvolání se uvede v jakém
rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo
řízení. jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu 6 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Hlinsko. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepří pustné.
V souladu se zákonem Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, vybíraných
správními
orgány, stanovil odbor životního prostředí, Městského úřadu Hlinsko za vydání tohoto povolení správní
poplatek ve výši 300,- Kč (slovy: Třistakorunčeských).
Investorem byl tento poplatek uhrazen dne 5.8.2009.

IP'-
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RNDr. Jaroslava Sulcová
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovn ik:
Investor stavby (dle § 27 odst.1 správního řádu):
Svazek obcí Studnice, Hamry, Vortová, Studnice 108,53901 Hlinsko
Toto rozhodnutí

musí být v souladu se správním řádem vyvěšeno po dobu 15 dnů. Poslední den této
lhůty je dnem doručení.
sejmuto dne:
vyvěšeno na úřední desce dne:

OBEC VITANOV
VrTANOV 126
539 01 HLINSKO ~

/

( razítko: ~~dpis ) ~ Obecní úřad Hamry, Hamry 121. 539 01 Hlinsko
Obecní úřad Studnice, Studnice 108,539
Obecní úřad Vortová, Vortová 95,539

O1 Hlinsko
OJ Hlinsko

Obecní úřad Vítanov, Vítanov 126,539 OI Hlinsko
Městský úřad Hlinsko, podatelna
- všem úřadům zasíláme 2x. pro zveřejnění na úřední dcscetkách)
lx bude následně s vyznačením data vyvěšení a sejmuti vrácena na Mčl1111ínsko odbor ŽI'

Dotčené orgány státní správy:
KHS Pardubického
kraje, Územní pracoviště Chrudim, Čáslavská 1146,53732
Chrudim
MěÚ Hlinsko, Stavební úřad, Adámkova tř. 554, 53923 Hlinsko
Městský úřad Hlinsko, odbor ŽP - odpadové hospodářství, Adárnkova 554, Hlinsko
Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad - úsek územního plánování a GIS, Adámkova tř. 554, Hlinsko
AOPK ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 OJ Žďár nad Sázavou
Policie České republiky, OŘ - dopravní inspektorát, Všehrdovo nám. 46,53720
Chrudim
KÚ Pardubického kraje. OŽPaZ, Komen kého náměstí 125, 532 11 Pardubice
Státní památkový
ústav v Pardubicich, Zámek 4, 530 02 Pardubice
HZS Pardubického kraje, Topol ká 569,537 05 Chrudim
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