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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Obec Trstěnice, IČO 277509, Trstěnice 238, 569 57 Trstěnice, která je zastoupena
VK CAD s.r.o., IČO 26001187, Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto

(dále jen "stavebník") dne 23.5.2013 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:

ODKANALIZOV Á Í OBCE TRSTĚ ICE

/

na pozemcích st. p. 64, 97,192,193,194/1,195,280,302, parc. č. 6/3,13/2,13/3,19,23/1,23/2,25/2,31, .
36,42/1,42/2,42/3,42/9,42/12,42/16,42/18,42/19, 42/20, 49/2, 51/6, 51/11, 54/1, 5417, 54/8, 54/12,
54/18,99,25/5,25/10,107,112/1,115,116/1,116/2,132/3, 135/1, 135/3, 136/1,136/2,166/1,170/4,176/1,
17617, 182, 183/1, 183/2, 183/4, 190, 204/2, 206/2, 209, 210, 223/1, 223/2, 223/3, 223/4, 224, 225/12,
225/14, 225/15, 225/18, 225/21, 225/23, 225/31, 225/33, 23511, 244/5, 245, 250/1, 250/2, 251/3, 251/5,
251/6 251/8,259,270/2,27017,271/1,294/1,294/2,324/2,332/1, 34018, 340/12, 340/15, 340/23,340/25,
340/26,344/1,347,34811,348/2,348/3,354/1,362/3, 37817, 378/8, 378/11, 378/12, 378/13, 378/15, 378/16,
378/25,378/28,378/29,378/30, 378/31, 378/32, 378/33, 378/34, 378/35, 378/37, 378/44, 378/45, 378/47,
378/48,378/51, 378/52, 378/58, 378/69, 378/84, 378/85, 378/96, 378/100, 396,402/1,405/2,413,416/1,
416/2,421,422/2,423/2,426,433/2,446/1,452,455/13, 455/17, 459, 460, 462,464/1,467/1,467/3,471/1,
471/4,475/2,475/4,486/2,486/4,501,511/6,511/10, 511/15, 511/17, 511/22, 516/2, 516/3, 516/4, 517/1,
517/2,517/3,549/2,549/3,550/1,551/3,551/4,551/5,558/4, 562, 570/1, 572, 573, 574/13, 574/14, 574/15,
574/21, 574/29, 580, 582/1, 584/2, 584/3, 584/6, 58417, 585/2, 903, 1682/1, 1682/2, 1684, 1688/2, 1688/3,
1695,1700,1701,1704,1705,1706,1710,1712,1713,1715, 1716, 1718/1, 1718/2, 1718/3, 1718/4, 1721/3,
1724/2, 1726/2, 1729, 1731/1, 1731/2, 1731/3, 173117, 1731/8, 1731/9, 1732/2, 1734, 173611, 1736/4,
1738/2,1739/1,1740,1800/1,1800/2,1807/2,511/11, p. p. k. 511/11,42/1,42/12,51/1,176/2,251/1,
486/1,511/2,532, 1254/5, 1688/1, 1702, 1732/1, 1736/2, 1805, 1807/1,378/19 v katastrálním území
Tr těnice u Litomyšle, parc. Č. 3254/2 v kata trálním území Čistá u Litomyšle. Uvedeným dnem bylo
zahájeno řízeni.

Stavba obsahuje:

Tlakovou plaškovou kanalizaci v obci Trstěnice v roz ahu II 977 m tlakových řadů profilu DN 40-125 pro
odvedení odpadních vod od 510 EO. Odpadní vody budou napojeny do kanalizace obce Čistá a čištěny v
ČOV Litomyšl.
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Pod tata systému spočívá v osazení domovních plastových čerpacích jímek DN 800 až D 2000, do těchto
jímek budou vedeny plaškové vody zjednotlivých objektů a za pomoci čerpadel mělnícím zařízením
j ou splašky dopravovány tlakovým potrubím do systému tlakové kanalizace.

Odbor životního prostředí Mě tského úřadu Litomyšl, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 od t. I
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § J 5 odst. I
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. I
tavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § I 12 odst. 2 stavebního zákona upouští od

ohledání na mí tě a ú tního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná tanoviska a účastníci řízení
své námitky, popřípadě důkazy do

2.7.2013.

K později uplatněným závazným tanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor životního prostředí, úřední dny Po 8 - 11:30,13 - 17,
St 8 - 11:30, 13 - 17).

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.
Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Úča tníci e mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit
k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění do S dnů ode dne pro podání námitek.

Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 tavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci,

způ obu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho
vlastnické právo nebo právo založené smlouvou pravé t stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající
věcnému břemenu k pozemku nebo tavbě.

K námitkám úča tníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydáňí územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o a anaci
území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

echa-li e některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce pí emnou plnou moc.

Ing. Jiří Randák
vedoucí odboru životního pro tředí
Měst kého úřadu Litomyšl

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 1S dnů.

Vyvěšeno dne: . Sejmuto dne: .

Pí emno ti byla dne zveřejněna na adrese: http://v.wv..litomysl.cL
http://\'.w\\t.trstenice.cL
http://,,,v.w.cista.info

Razítko a podpis o oby, která potvrzuje vyvě ení/ ejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup ( po sejmutí pí emnosti prosíme o za lání písemno ti zpět).


