Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor životního prostředí
náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
Č.j.: MSNS/15669/2020/OŽP-8
Světlá nad Sázavou dne: 5. 3. 2021
Vypraveno dne: 5. 3. 2021

Vyřizuje: Lucie Kovaříková, DiS.
Telefon: 569 496 647
E-mail: kovarikova@svetlans.cz

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí (dále jen: “MÚ“), jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „vodní zákon“) a dle
ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen:
„správní řád“), s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a
ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen: „stavební zákon“), účastníkovi řízení, kterým je:
Žadatel - účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Služátky, č.p. 8 , 582 91 Světlá nad Sázavou (IČ: 00179779)
Zastupuje: PROJEKT efekt s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov (IČ: 27517721)
(další účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu viz níže v rozdělovníku)

I. vydává povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových – podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c)
vodního zákona, z vodního díla uvedeného ve výroku I.:

Místo vypouštění odpadních vod do
vod povrchových:

pozemek parc. č.:
katastrální území:
orientační určení
polohy S-JTSK:

1193/1, 1262/1
Horní Bohušice
Y:
676751,6
X:
1096026,3
Zbožský potok
10261655

Způsob vypouštění odpadní vody do
vod povrchových:

název vodního toku:
ID vodního toku:

Říční km vodního toku:

0,490

Název a kód útvaru povrchových vod:

DVL 0280 Sázavka od pramene po ústí toku Sázava

Číslo hydrologického pořadí povodí:

1-09-01-1090-0-00

Doba, na kterou se povolení vydává:

10 let

Množství vypouštěných odpadních vod:
Qprůměr
Qmax
Qměs.max
Qroč.max

0,3 l/s
2,3 l/s
780 m3/měs
9.490 m3/rok
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Kvalita vypouštěných předčištěných odpadních vod:
Ukazatel
CHSKCr
BSK5
NL
N-NH4+

„p“ (mg/l)
110
30
40
„aritmet. průměr“
(mg/l)
10

„m“ (mg/l)
170
50
60

t/rok
0,75
0,17
0,22

20

0,09

hodnoty „p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštění odpadních vod, které nejsou roční průměry a
mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a
hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“)
hodnoty „m“ - maximální koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod, nepřekročitelné hodnoty

Pro povolení vypouštění předčištěných odpadních vod se stanovují podmínky:
1. Odběry vzorků vypouštěných neředěných předčištěných odpadních vod a rozbory budou prováděny 6x
ročně pouze odborně způsobilou osobou (ve smyslu § 38 odst. 6 vodního zákona), typ vzorku A
(směsný vzorek typ A je dvouhodinový vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu
v intervalu 15 minut).
2. Rozbory předčištěných odpadních vod budou prováděny v ukazatelích tj. BSK5, NL, CHSKCr a NNH4+. Doklady o výsledcích rozborů vzorků a měření vypouštěného množství odpadních vod budou
předávány 1x ročně vždy do 31. ledna kalendářního roku za předchozí rok prostřednictvím
integrovaného systému plnění ohlašovací povinností v oblasti životního prostředí ISPOP (podle § 126
odst. 6 vodního zákona). Vodoprávnímu úřadu budou tyto údaje ve stejném termínu a se stejnou
četností zasílány v papírové (případně e-mailové) podobě.
3. Po dobu zkušebního provozu bude dále sledován ukazatel Pcelk. Na základě zkušebního provozu bude
případně stanovena nutnost srážení fosforu a budou určeny limitní hodnoty v ukazateli Pcelk.
4. Odběry vzorků budou prováděny na odtoku z ČOV (Parshallův žlab) a budou pravidelně rozloženy
během roku. Odběry vzorků nebudou prováděny za neobvyklých situací (např. při přívalových deštích
a povodních).
5. Množství odpadních vod bude měřeno dle průtokoměru – Parshallův žlab.
6. V případě, že na splaškovou kanalizaci budou připojena zařízení se stravováním, nebo jiné provozy,
budou odpadní vody předčištěny na odlučovači tuků či na jiném vhodném předčistícím zařízení.
7. Platnost povolení se stanovuje na dobu 10 -ti let ode dne vydání kolaudačního souhlasu stavby
„Kanalizace a ČOV Služátky“

II. schvaluje ve společném povolení stavební záměr, kterým se umisťuje a povoluje stavba vodního díla
(dále jen: „ČOV“) podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 vodního zákona, ve znění
pozdějších předpisů,
Název vodního díla:
Druh vodního díla:
Účel vodního díla:

Místo stavby:

„Kanalizace a ČOV Služátky“
dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona – čistírna odpadních vod a kanalizační
stoky.
Odvádění a čištění splaškových vod z obce Služátky
291/12, 291/1, 288/4, 286, 285, 295/1,
4, 1/2, 543, 241/12, 542/4, 295/17, 295/16,
295/15, 548, 536/1, 536/12, 16/1, 222/1,
pozemek parc. č.:
540, 7, 572, 596, 445/19, 313, 314/2,
536/8, 577/4, 577/1, 1268/3, 1259/7,
1268/4, 1193/2, 1193/1.

Strana 2 (celkem 13)

katastrální území:

Služátky, Horní Bohušice
Y: 676805,62
X: 1096134,92

orientační určení polohy střed
ČOV S-JTSK:
Popis stavby vodního díla - stavba obsahuje:
SO 01 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - Nová kanalizace bude odvádět splaškové odpadní vody z nemovitostí
obce Služátky. Součástí stavby jsou i jednotlivé přípojky k RD (celkem 60ks), které budou vyvedeny na hranici
jednotlivých parcel. Domovní části přípojek občanů budou řešeny individuálně. Na gravitační kanalizaci budou
2 výtlačné kanalizační řady. Gravitační stoky jsou navrženy z potrubí PVC-U De 250 SN 12, výtlačné řady
z potrubí PE 90x5,4, přípojky z PVC-KG SN10 DN 150. Výtlaky budou osazeny přečerpávací šachtou ČS1 a
ČS2. Na potrubí jsou navrženy těsnící jílové přepážky po cca 10m.
Kanalizační řad stoka
A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
C1
Obtok O1
Výtlak V1
Výtlak V2

Průměr potrubí
Délka řadu
/mm/
/m/
DN 235
904,70
DN 235
135,40
DN 235
220,10
DN 235
255,50
DN 235
28,20
DN 235
371,90
DN 235
722,70
DN 235
44,70
DN 235
150,70
DN 235
137,90
DN 235
14,70
80
2,50
80
174,50
Celková délka 3.163,50 m

SO 02 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD (dále jen „ČOV“) – mechanicko-biologická, kontejnerová,
samonosná, obetonovaná v tl. 300 mm, k osazení do země, pro 200 EO. Součástí ČOV je zpevněná plocha 155
m2 a sjezd o šířce 4m. Okolo areálu je navrženo oplocení v délce 80bm včetně branky a vjezdové brány, výška
2,2m.
Technologická část ČOV
- Mechanické předčištění – vyjímatelný lapač mechanických nečistot (česle), který je osazen v nátokové zóně.
Druhá část aktivační nádrže je oddělena nornými stěnami
- Biologické čištění - biologický reaktor je vybudovaný jako samonosná plastová nádrž, kovové části
konstrukce jsou z nerezavějící oceli. Nádrž je tvořena 2 samostatnými prostory – nitrifikační a dosazovací
zóna. Čištění je založeno na aktivačním principu s využitím středo-bublinné aerace.
- Dmychadlo s bočními kanály – systém jemnobublinkové earace, upevněný na dně ČOV
- Hydraulicko-pneumatické čerpadlo - mamutka
- Kalové hospodářství – akumulační kalová nádrž s kapacitou 30 – 50 dní, vstup pro čištění, čerpadlo a fekální
koncovka
- Měrný objekt – měření průtoku bude provedeno v soutokové šachtě ŠC 1.9 na odtoku z ČOV pomocí
měrného obdélníkového přelivu – Parshallův žlab o velikosti P1 - MONTANA.
Další objekty k ČOV:
- Pilíř pro dmychadlo - nadzemní železobetonový pilíř o vnitřních rozměrech 1,8 x 1,3 x 2 m
- Havarijní obtok – navržen jako stoka „O“, osazen ručně stíranými atypickými rohovými česli, měřeno
obtokové množství Parshallovým žlabem o velikosti P2 v šachtě Š02.
SO 03 PŘÍPOJKY NN – nový PRIS pilíř bude připojen na současný starý rozvod elektro vzdálený 115m,
kabel CYKY-J 4x16, chránička KOPOFLEX, uložený do kabelové rýhy. Připojení k ČS1 bude provedeno
kabelem CYKY-J 4x10 v chráničce KOPOFLEX.
SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY – ozelenění okolí nové ČOV
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Pro umístění a provedení stavby se v souladu s § 94p odst. 1 stavebního zákona stanovují následující
podmínky:
1. Stavba „Kanalizace a ČOV Služátky“ bude umístěna na výše uvedených pozemcích v k.ú. Horní
Bohušice a Služátky, dle dokumentace popsané níže v podmínce 3 tohoto výroku.
2. Přístup a příjezd ke stavbě bude zajištěn z veřejně přístupných komunikací v obci Služátky a Horní
Bohušice.
3. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou v květnu 2020 společností
PROJEKT efekt s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov (IČ: 27517721) (vypracovala Lenka
Rechtigová, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT
1400086).
4. Veškeré změny, které budou mít vliv na technické řešení stavby je nutno před realizací projednat a nechat
schválit vodoprávním úřadem.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek ”Stavba povolena”,
který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před
povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do závěrečné
prohlídky stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Před zahájením stavby je stavebník povinen zajistit vytýčení všech existujících sítí technické infrastruktury
a práce v jejich blízkosti budou prováděny dle pokynů jejich správců. Přeložky nebo jiné zásahy musí být
předem projednány s jejich správci. Každé poškození sítí či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému
správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
7. Stavba bude prováděna dodavatelsky, právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění
předmětných stavebních a montážních prací. Před zahájením stavebních prací oznámí stavebník
vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název, sídlo a oprávnění stavebního podnikatele, který bude
stavbu provádět.
8. Při provádění stavby bude veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se
provádění stavby.
9. Stavba bude provedena z nezávadných, ověřených a schválených materiálů, výrobků a konstrukcí, jejichž
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro daný účel splní po dobu předpokládané existence stavby při
běžné údržbě požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví
a životního prostředí.
10. Při provádění prací je třeba počínat si tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních
pozemků nebo staveb na nich a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb
– zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo
staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi
apod. Případný zásah do sousedních pozemků musí být předem projednán s jejich vlastníky. Po celou dobu
výstavby předmětné stavby bude staveniště zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob. Pozemky a stavby
narušené touto stavbou budou upraveny takovým způsobem, aby vyhovovaly původnímu způsobu užívání.
11. Při provádění stavby nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace,
okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Práce, jejichž
hlučnost by přesahovala 50 dB, nebudou prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin. Zároveň budou
učiněna taková opatření, aby nedošlo k úniku látek negativně ovlivňující jakost a zdravotní nezávadnost.
12. Pokud dojde k narušení koryta vodního toku, bude vše uvedeno do náležitého stavu.
13. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl.
14. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanovené ve sdělení správce sítě technické infrastruktury ČEZ
Distribuce, a.s. ze dne 7. 12. 2020 značka 0101427238, 0101427239, 0101427242, 0101427243, které jsou
přílohou projektové dokumentace (viz podmínka 3 tohoto výroku) ověřené vodoprávním úřadem.
15. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření správce sítě technické infrastruktury
CETIN, a.s. ze dne 10. 9. 2020 č. j. 736993/20, které je přílohou projektové dokumentace (viz podmínka 3
tohoto výroku) ověřené vodoprávním úřadem.
16. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření správce sítě technické infrastruktury
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GasNET, s.r.o. zastoupený GridServices,s.r.o. ze dne 22. 9. 2020, značka 5002210218, které je přílohou
projektové dokumentace (viz podmínka 3 tohoto výroku) ověřené vodoprávním úřadem.
17. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanovisek účastníků řízení /dotčených orgánů:
Na základě stanoviska správce povodí Povodí Vltavy s.p. a vyjádření správce vodního toku, zn.
PVL-42649/2020/240-Sy ze dne 1. 9. 2020: Podmínky a požadavky byly již částečně zapracovány do
projektové dokumentace:
<0000> Čerpací šachta ČS1 bude vybavena dálkovým přenosem dat včetně hlášení havarijních stavů a dále
možností připojení náhradního zdroje energie, nebude vybavena havarijním přepadem.
Při napojování jednotlivých objektů bude třeba důsledně kontrolovat, aby byly objekty napojeny přímo.
Stávající žumpy, septiky a DČOV budou vyřazeny. Jímky mohou být využity k akumulaci srážkových vod.
Dešťové vody z objektu ČOV budou v co největší míře zasakovány přímo na místě vzniku.
Křížení bude provedeno v souladu s normou pro křížení vodních toků ČSN752130.
V případě souběhu kanalizace s vodním tokem bude odstup minimálně 2 metry od zatrubněného koryta
toku.
Stavební činností ani provozem kanalizace a ČOV nebude ohrožena jakost povrhových nebo podzemních
vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro
likvidaci případné havárie.
Vytěžený materiál nebude ukládán v místech, kde může zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod.
Výústní objekt nesmí tvořit překážku v korytě toku.
Zahájení a ukončení stavby bude předem oznámeno úsekovému technikovi Povodí Vltavy, s. p., (p. Petr
Tichý, tel.: 723800223) dále bude přizván ke všem jednáním týkajících se zájmů Povodí Vltavy, s.p.
(kontaktní osoba a telefonní číslo může být v budoucnu odlišné).
Na základě závazného stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu č.j. MSNS/13648/2020/OŽP ze
dne 19. 8. 2020: se uděluje souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle
§ 9 odst. 8 zákona o celkové výměře 0,0342 ha za účelem stavby „Centrální čistírny odpadních vod včetně
příjezdové cesty“ v rozsahu pozemků KN p. č. 291/12, katastrální území: Služátky:
p. č. 291/12
celková výměra: 0,0342 ha
k vyjmutí ze ZPF: celý
druh pozemku: orná půda
BPEJ: 72951, IV. třída ochrany
Celkem k odnětí ze ZPF: 0,0342 ha
V zájmu ochrany zemědělského půdního fondu se ukládají žadateli tato opatření a podmínky:
Skrytá kulturní vrstva půdy bude uložena na deponii na pozemku p. č. 291/1 (k. ú. Služátky) a po dokončení
stavby bude ornice o objemu cca 60 m³ rozprostřena na pozemku p. č. 291/1 (k. ú. Služátky). Nájemce
pozemku Malčínská, a. s., Malčín 50, 582 91 Světlá nad Sázavou. Zbývající část ornice o objemu 8m³ bude
použita k ohumusování ploch po ukončení stavby v areálu ČOV. Žadatel je povinen zajistit ochranu
uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami a zaplevelením.
Dále je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník) o činnostech, souvisejících se skrývkou,
přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy.
V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání
těchto zemin. Na vyžádání předkládá protokol orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení
plnění podmínek souhlasu.
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se nestanoví, v souladu § 11a odst. 1 písm. f)
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, neboť se jedná stavbu
čistírny odpadních vod.
Na základě vyjádření dle § 7 orgánu ochrany zemědělského půdního fondu č.j. MSNS/20105/2020/OŽP ze dne
14. 12. 2020 k návrhu trasy se stanovují tyto podmínky:
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Vstup na pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, bude včas projednán se všemi
vlastníky, popř. nájemci dotčených pozemků, aby mohla být učiněna opatření k zabránění vzniku škod na
zemědělských kulturách. Tento souhlas neopravňuje stavebníka ke vstupu na pozemky.
Žadatel (investor) je povinen zajistit na vlastní náklad řádné provedení skrývky kulturních vrstev půdy
s odděleným ukládáním ornice a podorničí, šířka pruhu 3 m a dále v šíři pruhu 1 m, kde bude odkládána
výkopová zemina.
Žadatel (stavebník) zajistí provádění prací tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu
došlo k co nejmenším škodám.
Provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčené
plochy do původního stavu.
Při provádění stavby je stavebník povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných
látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
Vyjádření platí pouze v tomto rozsahu, o případnou změnu trasy je žadatel povinen žádat věcně a místně
příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu při řízení o změně rozhodnutí vydaných dle
zvláštních předpisů.
Na základě závazného stanoviska orgánu státní správy lesů č.j. MSNS/10585/2020/OŽP ze dne 24. 8. 2020 se
stanovují tyto podmínky:
Při realizaci stavby nesmí být poškozovány, káceny a jiným způsobem znehodnocovány (ořez větví) lesní
dřeviny včetně kořenového systému, mimo vlastní staveniště.
Stavba bude realizována dle výkresu širších vztahů, výkres č. C1 z listopadu 2019.
V koordinační situaci-část 2, číslo výkresu C3.2 (je součástí projektové dokumentace) uvedený PRIS PILÍŘ
nebude zasahovat na lesní pozemek parc.č. 576 v k.ú. Služátky.
Na základě závazného stanoviska orgánu ochrany ovzduší č.j. MSNS/10587/2020/OŽP ze dne 9. 7. 2020 se
stanovují tyto podmínky:
Provozovatel bude provozovat stacionární zdroj znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami
provozu a podle návodu k obsluze a údržbě ČOV, zejména bude zajišťovat pravidelnou údržbu a servis
zařízení, aby nedocházelo při provozu zdroje k obtěžování okolí zápachem.
Na základě závazného stanoviska orgánu odpadového hospodářství č.j. MSNS/10586/2020/OŽP ze dne
7. 7. 2020 se stanovují tyto podmínky:
Při nakládání s přebytečnou zeminou, která nebude využita v rámci této stavby a bude ukládána na terén
mimo tuto stavbu, je nutné dodržet ustanovení vyhlášky č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a
jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění a je nutné zajistit, aby nedošlo ke zhoršení či poškození
životního prostředí. Nebude-li přebytečná zemina využívána na terénní úpravy, bude zajištěno její předání
na příslušnou technicky zabezpečenou skládku odpadů.
Ke kolaudaci stavby předloží investor, případně zástupce investora, kopie dokladů o zákonném využití nebo
odstranění vzniklých odpadů. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán
oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání
odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.
18. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
* Po položení potrubí tj. před záhozem stoky „A“, konkrétně mezi šachtami ŠA 2.1 a ŠA 1.12,
kde je navržen přechod zatrubněného toku
* Závěrečná kontrolní prohlídka stavby ke kolaudaci
19. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2023.
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III. ukládá provedení zkušebního provozu vodního díla - o povolení zkušebního provozu požádá investor
vodoprávní úřad nejméně 30 dní před předpokládaným započetím zkušebního provozu.
IV. stanovuje v souladu s § 94p odst. 1 stavebního zákona, že stavbu SO 01 KANALIZACE
SPLAŠKOVÁ, SO 02 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD a SO 03 PŘÍPOJKY NN lze užívat jen na
základě kolaudačního souhlasu, o jehož vydání požádá stavebník vodoprávní úřad nejméně 30 dní před
plánovaným započetím užívání stavby.
K žádosti o kolaudační souhlas bude rovněž předloženo:
<0000> dokumentace skutečného provedení stavby, popř. popis a zdůvodnění odchylek skutečného
provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti povolení stavby, nebo ověřené projektové
dokumentaci) a výkresy vyznačující tyto změny;
elektro revize
geodetické zaměření skutečného provedení stavby (polohopisné zaměření v systému JTSK), ze
kterého bude zřejmé, na kterých pozemcích se stavba nachází;
zápisy popř. stanoviska správců technické infrastruktury o kontrole jejich zařízení po dokončení
stavby včetně souhlasu s provedenou stavbou kanalizace a ČOV a jejím užívání (např. ČEZ
Distribuce, a.s);
závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy
(závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví, stanovisko dotčeného orgánu státní správy na
úseku požární ochrany);
protokol o předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele (pokud bude pořízen);
doklady o výsledcích předepsaných zkoušek:
o

zápis o provedení zkoušky vodotěsnosti kanalizace

doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků s požadavky na stavbu:
o

např. certifikáty použitých materiálů/prohlášení zhotovitele o použitých materiálech;

K užívání stavby doloží investor vodoprávnímu úřadu kopie dokladů o zákonném využití nebo
odstranění vzniklých odpadů. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán
oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum
předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.
Vyhodnocení zkušebního provozu
Provozní řád vodního díla ČOV zpracovaný dle § 3 vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech
manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.
Nový kanalizační řád s náležitostmi dle § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.

Odůvodnění:
MÚ obdržel dne 16. 9. 2020 od žadatele žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
(dle § 8 odst. 1 písm. c vodního zákona) a o společné povolení vodního díla.
Jelikož podané žádosti trpěly nedostatky, MÚ žadatele vyzval, aby je v přiměřené lhůtě odstranil a současně
usnesením ze dne 6. 11. 2020 pod č.j. MSNS/15669/2020/OŽP-3 přerušil vodoprávní řízení do 31. 3. 2021.
Během stanovené lhůty (22. 12. 2021 a 28. 1. 2021) žadatel odstranil všechny nedostatky uvedené ve výzvě.
Uvedeným dnem 28. 1. 2021 bylo zahájeno společné vodoprávní řízení dle ustanovení § 9 odst. 5 vodního
zákona.
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MÚ v rámci stanovování okruhu účastníků přiznal postavení účastníka řízení:
<0000>
ve věci společného územního a stavebního řízení k vodnímu dílu dle ustanovení § 94k stavebního
zákona stavebníkovi - žadateli (obec Služátky), vlastníkům pozemků nebo staveb na nich, jejichž
vlastnická práva budou provedenou stavbou přímo dotčena a dotčeným správcům dopravní a technické
infrastruktury a vlastníkům sousedních pozemků, jejichž vlastnická práva mohou být provedenou
stavbou dotčena (viz rozdělovník níže)
ve věci vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových staviteli - žadateli (obec
Služátky), dle ustanovení § 115 odst. 5 vodního zákona správci vodního toku (Povodí Vltavy, s. p.); a
dle ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona obci (Město Světlá nad Sázavou a obec Služátky), v jejímž
územním obvodu by mohlo dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo
životního prostředí.
Zahájení vodoprávního řízení oznámil MÚ všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dopisem
č.j.: MSNS/15669/2020/OŽP-5 ze dne 1. 2. 2021 a současně s ním dle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního
zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, neboť situace na místě
samém je mu dostatečně známá, byly předloženy všechny požadované doklady a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení navrhované stavby vodního díla a pro vypouštění odpadních vod. Současně stanovil
lhůtu 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení, ve které mohli účastníci řízení uplatnit své námitky a
dotčené orgány svá stanoviska u MÚ, kde bylo též možné nahlédnout do podkladů rozhodnutí. V této lhůtě
nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.
MÚ zjistil, že opomenul zahrnout mezi účastníky řízení 2 správce technické infrastruktury. Proto je
doplněným oznámení o zahájení řízení č.j. MSNS/15669/2020/OŽP-6 ještě týž den, tj. 1. 2. 2021, vyrozuměl.
Po přezkoumání všech dostupných podkladů MÚ zjistil, že žádost byla doložena všemi povinnými doklady dle
ustanovení § 7 a § 12 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb, o náležitostech rozhodnutí a dalších
opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů a
§ 7a vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
ve znění pozdějších předpisů, a že žádost je úplná a oprávněná. Pomocí dálkového přístupu k údajům z katastru
nemovitostí ověřil existenci vlastnického práva k pozemku, na kterém bude stavba provedena. K provedení
stavby na pozemcích, které sám žadatel nevlastní, doložil souhlasy jejich vlastníků.
V provedeném řízení přezkoumal stavební záměr v celém rozsahu a došel k závěru, že je v souladu s požadavky
stavebního i vodního zákona, zvláštních právních předpisů i jejich prováděcích právních předpisů. Stavební
záměr neklade požadavky na novou dopravní a technickou infrastrukturu. Záměr je v souladu s dalšími
veřejnými zájmy, jež hájí zejména podle zvláštních právních předpisů spolupůsobící dotčené orgány (např. orgán
územního plánování). Stanoviska dotčených orgánů, která byla předložena v průběhu společného územního a
stavebního řízení, byla zkoordinována a podmínky či požadavky v nich uvedené byly zahrnuty do podmínek
tohoto rozhodnutí nebo jsou součástí projektové dokumentace. Žádost byla projednána s účastníky řízení a s
dotčenými orgány.
MÚ shledal, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a jsou řešeny
v odpovídající míře obecné požadavky na výstavbu. Uskutečněním stavby nebo jejím budoucím užíváním
nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem. K ochraně zájmů vodního hospodářství byly
stanoveny shora uvedené podmínky.
Vypořádání s návrhy, námitkami a vyjádřeními k podkladům rozhodnutí účastníků řízení: účastníci neuplatnili
žádné návrhy, námitky a vyjádření. Dne 17. 2. 2021 vznesl účastník řízení (Ing. Černohub František) požadavek
nahlédnout do spisu a seznámit se podrobně s trasou plánované kanalizace. Toto mu MÚ umožnil, účastník
řízení dále nevznesl žádné námitky či připomínky, se kterými by se MÚ musel vypořádat.
Jelikož žadatel v žádosti o společné povolení k vodnímu dílu uvedl jako předpokládaný termín dokončení stavby
12/2023, stanovil MÚ podmínkou č. 19 výroku II. tuto dobu konkrétněji do 31. 12.2023.
Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka č.
18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000,- Kč) byl uhrazen dne 5. 1. 2021.
Odůvodnění výroku I:
Stanovisko správce povodí Povodí Vltavy s.p. a vyjádření správce vodního toku, zn. PVL-42649/2020/240-Sy
ze dne 1. 9. 2020 bylo zapracováno do výroků tohoto rozhodnutí. Bilanční limity, uvedené v tabulce „Kvalita
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vypouštěných předčištěných odpadních vod“ v t/rok byly upraveny pro všechny ukazatele pro roční průměrné
hodnoty jako násobek Qr a průměrné hodnoty na odtoku (vypočítáno dle vzorce: „p“/1,7 nebo 1,4 x Qroč. max.
(v tis. m3/rok)/1000 (pro BSK5 a NL se dělí koeficientem 1,7, pro CHSK 1,4)
Odůvodnění výroku III.
Stavebníkovi uložená povinnost požádat o zkušební provoz ČOV vyplývá jednak z požadavků Povodí Vltavy,
s.p., a ze skutečnosti, že se jedná o vodní dílo obsahující technologickou část, jejíž funkčnost a vlastnosti je
potřeba ověřit.
Odůvodnění výroku IV.
SO 04 Sadové úpravy je objekt, který nevyžaduje vydání kolaudačního souhlasu, proto vodoprávní úřad
výrokem V stanovil, které ze stavebních objektů celé akce lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
MÚ v provedeném řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, a proto rozhodl způsobem
uvedeným ve výrokové části, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Podklady a obsah spisu ke dni vydání tohoto rozhodnutí:
1. Projektová dokumentace stavby „„Kanalizace a ČOV Služátky“ na pozemcích parc. č. 291/12, 291/1,
288/4, 286, 285, 295/1, 4, 1/2, 543, 241/12, 542/4, 295/17, 295/16, 295/15, 548, 536/1, 536/12, 16/1,
222/1, 540, 7, 572, 596, 445/19, 313, 314/2, 536/8, 577/4, 577/1, k. ú. Služátky a 1268/3, 1259/7,
1268/4, 1193/2, 1193/1. v k.ú. Horní Bohušice, který zpracovala v květnu 2020 společností PROJEKT
efekt s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov (IČ: 27517721) (vypracovala Lenka Rechtigová,
autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 1400086);
2. Plná moc – Projekt Efekt s. r. o.;
3. Plán kontrolních prohlídek stavby;
4. Rozhodnutí – MÚ Odbor dopravy č.j. MSNS/14429/2020/OD-15N-Ko ze dne 7. 9. 2020;
5. Stanovisko Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina č.j. KRPJ-86447-1/ČJ-2020-161606 ze dne 19. 8.
2020;
6. Vyjádření ke zřízení nového sjezdu – Krajská správa a údržba silnic, č.j. KSAÚSVPO/000020/2017 ze
dne 20. 8. 2020;
7. Vyjádření k územnímu řízení – Krajská správa a údržba silnic, č.j. KSAÚSVPO/000020/2017 ze dne 16.
10. 2019;
8. Žádost o zvláštní užívání silnice – Krajská správa a údržba silnic, č.j. KSAÚSVPO/000020/2017 ze dne
2. 2. 2017;
9. Vyjádření správce vodního toku a stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy s.p., č.j. PVL42649/2020/240-Sy ze dne 1. 9. 2020;
10. Vyjádření správce vodního toku a stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy s.p., č.j. PVL81137/2019/240-Sy ze dne 13. 1. 2020;
11. Závazné stanovisko – Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, č.j. KHSV/22248/2019/HB/HOK/Bez
ze dne 18. 10. 2019;
12. Vyjádření k dokumentaci - MÚ Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, č.j.
MSNS/17981/2019/OŽP ze dne 2. 1. 2020;
13. Vyjádření k dokumentaci - MÚ Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, č.j.
MSNS/26069/2016/OŽP ze dne 15. 3. 2017;
14. Závazné stanovisko – MÚ Světlá nad Sázavou, ochrana ZPF, č.j. MSNS/13648/2020/OŽP ze dne 19. 8.
2020;
15. Závazné stanovisko – MÚ Světlá nad Sázavou, orgán státní správy lesů, č.j. MSNS/10585/2020/OŽP-4
ze dne 24. 8. 2020;
16. Závazné stanovisko – MÚ Světlá nad Sázavou, ochrana ovzduší, č.j. MSNS/10587/2020/OŽP ze dne
9. 7. 2020;
17. Závazné stanovisko – MÚ Světlá nad Sázavou, úsek odpadového hospodářství, č.j.
MSNS/10586/2020/OŽP ze dne 7. 7. 2020;
18. Vyjádření o existenci ochranného pásma plynovodu a telekomunikačního vedení NET4GAS, s. r. o.,
zn.: 8091/20/OVP/N ze dne 25. 8. 2020;
19. ČEZ Distribuce – Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení, č.
19_SOBS01_4121589004 ze dne 14. 11. 2019;
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20. ČEZ Distribuce – Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení, č.
19_SOBS01_4121579110 ze dne 23. 10. 2019;
21. Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 10. 9. 2020, č.j.: 736993/20, vydala
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN);
22. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Kraj Vysočina, č.j. KUJIP0183CBL ze dne 31. 10.
2017;
23. Souhlasy vlastníků pozemků na situačním výkrese;
24. Vyjádření - MÚ Světlá nad Sázavou, ochrana ZPF, č.j. MSNS/20105/2020/OŽP ze dne 14. 12. 2020;
25. Závazné stanovisko – MÚ Světlá nad Sázavou, stavební úřad, č.j. MSNS/21016/2020/OSÚaÚP-2 ze
dne 20. 1. 2021;
26. Závazné stanovisko – MÚ Světlá nad Sázavou, ochrana přírody a krajiny, č.j. MSNS/1429/2021/OŽP-5
ze dne 26. 1. 2021;
27. Závazné stanovisko – MÚ Světlá nad Sázavou, orgánu územního plánování, č.j.
MSNS/20104/2020/OSÚaÚP ze dne 14. 12. 2020;
28. Rozhodnutí o povolení kácení dřeviny – OÚ Služátky ze dne 18. 12. 2020;
29. Souhlas s pracemi v ochranném pásmu vodovodu – OÚ Služátky, č.j. S/30/2020 ze dne 17. 12. 2020;
30. Stanovisko o existenci sítí provozovaných plynárenských zařízení ze dne 22. 9. 2020, zn.: 5002210218,
vydala společnost GridServices;
31. Sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 7. 12. 2020, zn.: 0101427238, vydala společnost ČEZ
Distribuce, a.s.;
32. Sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 7. 12. 2020, zn.: 0101427239, vydala společnost ČEZ
Distribuce, a.s.;
33. Sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 7. 12. 2020, zn.: 0101427242, vydala společnost ČEZ
Distribuce, a.s.;
34. Sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 7. 12. 2020, zn.: 0101427243, vydala společnost ČEZ
Distribuce, a.s.;
35. Sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 7. 12. 2020, zn. 0201163657, vydala společnost Telco
Pro Services, a. s.;
36. Sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 7. 12. 2020, zn. 0201163656, vydala společnost Telco
Pro Services, a. s.;
37. Sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 7. 12. 2020, zn. 0201163653, vydala společnost Telco
Pro Services, a. s.;
38. Sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 7. 12. 2020, zn. 0201163652, vydala společnost Telco
Pro Services, a. s.;
39. Sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 7. 12. 2020, zn. 0700303349, vydala společnost ČEZ
ICT Services, a. s.;
40. Sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 7. 12. 2020, zn. 0700303348, vydala společnost ČEZ
ICT Services, a. s.;
41. Sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 7. 12. 2020, zn. 0700303345, vydala společnost ČEZ
ICT Services, a. s.;
42. Sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 7. 12. 2020, zn. 0700303344, vydala společnost ČEZ
ICT Services, a. s.;
43. Výpisy z katastru nemovitostí (informace o pozemcích) ověřené ke dni vydání tohoto rozhodnutí.
44. Doklad č. 3 o uhrazení správního poplatku ze dne 5. 1. 2021;
45. Situační zákres souřadnice výústi a ČOV;
46. Žádost o vydání společného povolení ve společném řízení ze dne 16. 9. 2020, č.j.
MSNS/15669/2020/OŽP-1;
47. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze dne 16. 9. 2020, č.j.:
MSNS/15670/2020/OŽP (ve spisu jako MSNS/15669/2020/OŽP-2);
48. Usnesení o přerušení řízení, výzva k doplnění podkladů ze dne 6. 11. 2020, č. j.
MSNS/15669/2020/OŽP-3;
49. Oznámení o zahájení řízení, vydal Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí,
vodoprávní úřad dne 1. 2. 2021 pod č.j.: MSNS/15669/2020/OŽP-5.
50. Doplněné oznámení o zahájení řízení, vydal Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního
prostředí, vodoprávní úřad dne 1. 2. 2021 pod č.j.: MSNS/15669/2020/OŽP-6.
51. Protokol – Ing. Černohub, poskytnutí informací ohledně trasy kanalizace ze dne 17. 2. 2021, č.j.
MSNS/15669/2020/OŽP-7.
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání a to do 15 dnů ode dne oznámení (doručení)
rozhodnutí. Odvolání se podává u Městského úřadu Světlá nad Sázavou – odboru životního prostředí.
O odvolání rozhoduje Krajský úřad Kraje Vysočina.
Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení dle § 94p
odst. 5 stavebního zákona platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti,
jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy
stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to
neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit
na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty
platnosti společného povolení.

Lucie Kovaříková, DiS.
referentka odboru ŽP
I. Obdrží účastníci společného řízení podle § 94k písm. a) a b) stavebního zákona (stavebník a obec, na
jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn; doručuje se do vlastních rukou):
Obec Služátky, č. p. 8 , 582 91 Světlá nad Sázavou (IČ: 00179779)
Zastupuje: PROJEKT efekt s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov (IČ: 27517721) - DS
II. Obdrží účastníci společného řízení podle § 94k písm. c) a d) stavebního zákona, kteří jsou účastníky
ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu (vlastníci stavby, na které má být požadovaný stavební záměr
uskutečněn, nebo ti, jež mají ke stavbě jiné věcné právo a vlastníci pozemku, na kterém má být požadovaný
stavební záměr uskutečněn, nebo ti, jež mají jiné věcné právo k tomuto pozemku; doručuje se do vlastních
rukou):
Bárta Václav, č.p. 18, 58291 Služátky (nar. 17. 11. 1986)
Zelená Helena, Havlíčkova 681, 582 91 Světlá nad Sázavou (nar. 21. 12. 1965)
Ing. Černohub František, Závidkovice 32, 582 91 Světlá nad Sázavou (nar. 22. 2. 1962)
Bašta Josef, č.p. 6, 582 91 Služátky (nar. 22. 6. 1947)
Baštová Jarmila, č.p. 6, 582 91 Služátky (nar. 22. 9. 1948)
Havel Josef, č.p. 9, 582 91 Služátky (nar. 29. 4. 1974)
Bouchal Hynek PhDr. PhD, č.p. 26, 582 91 Služátky (nar. 8. 6. 1974)
Mgr. Bouchalová Radka, č. p. 26, 582 91 Služátky (nar. 24. 6. 1976)
Hrůza Radim, Horní Bohušice 1246, 582 91 Světlá nad Sázavou (nar. 1. 10. 1977)
Mgr. Hrůzová Šárka, Horní Bohušice 1246, 582 91 Světlá nad Sázavou (nar. 16. 10. 1979)
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1 (IČ: 70890746) - DS
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1 (IČ: 00090450) - DS
Město Světlá nad Sázavou, (OMIRR) nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou (IČ:
00268321)
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 ( IČ: 24729035) – DS
Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 – Krč (IČ: 45244782) – DS
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 (IČ: 04084063) - DS
GridServices, s r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno (IČ: 27935311) - DS
III. Obdrží účastníci společného řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona (osoby, jejichž vlastnické
právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může
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být společným povolením přímo dotčeno; doručuje se dle § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou,
identifikace účastníků řízení podle § 94m odst. 2 stavebního zákona):
1194/1, 1262/2, 1193/3, 1259/1, 1267, 1198/3, 1359, 1198/1, 1198/4, 1198/5, 1360, 1211, 1262/1 v k. ú.
Horní Bohušice; 291/9, 295/11, 295/3, 295/2, 282/1, 284, 283, 295/6, 280/10, 295/7, 295/19, 296/3, 291/11, 3,
1/1, 307, 305, 242, 203/8, 244/1, st. 44, st. 45, 203/21, st. 39, st.37, 241/2, st. 36, st. 38, 542/6, 231/4, 231/2,
241/13, , 228, 225, 11/2, st. 28, st. 18, 13, st. 3, 14, 16/2, 212/2, 212/5, 196/3, 64/1, 196/1, 196/5, 65, 61/3, st.
24, 61/1, 536/10, 536/14, 222/2, 17/1, st. 5, st. 4, 536/2, 602, st. 6, 536/16, 25/4, st. 17/1, 24, st. 17/2, 18/1,
295/18, 19, 23/2, 295/14, 28/4, st. 21/1, 291/2, 314/1, 291/3, 291/4, 28/5, st. 21/2, 30/2, st. 42, 537/2, st. 14/3,
25/5, 25/6, st. 43, 59, st. 8/1, st. 20, 56, 54/1, st. 10, 536/5, st.11/1, 11/1, 538, st. 12/1, 38, 315/3, st. 14/1, st.
14/2, 36/2, st.13/2, st. 27, 536/11, 601, 536/15, 536/9, st. 13/2, 599, 537/1, st. 13/1, 36/5, 36/7, 315/5, 315/4,
445/10, 445/9, 325/2, 445/16, 445/4, 445/5, 445/3, 445/8, 431/2, 575/1, 585, st. 65, st. 64, 586, st. 63, 587,
588, st. 62, st. 61, 589/1, 589/2, 575/6, 576, 577/3, 578, 580, 581, st. 95, 582, 583, 584, 575/14, 575/10, st.
66/1, 591, st. 68, 592, 593, 595/2, 595/6, 595/3, 595/1 v k. ú. Služátky.
III. Obdrží účastníci řízení o povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových (doručuje se do
vlastních rukou):
Obec Služátky, č.p. 8 , 582 91 Světlá nad Sázavou (IČ: 00179779)
Zastupuje: PROJEKT efekt s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov (IČ: 27517721) - DS
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČO 70889953 (DS)
pracoviště: závod Dolní Vltava (Ing. Sýkorová, P. Tichý, E. Honsová), Grafická 36, 150 21 Praha 5
IV. Obdrží dotčené orgány:
Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor SÚ a ÚP, orgán územního plánování a stavební úřad, nám.
Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá n/S
Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor ŽP (orgány: ochrany přírody, ochrany ZPF, odpadového
hospodářství, ochrany ovzduší, státní správy lesů), náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá n/S
Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá n/S
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 02
Havlíčkův Brod (DS)
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, Humpolecká 3606, 580 01
Havlíčkův Brod (DS)
V. Na vědomí:
Obec Služátky, č.p. 8 , 582 91 Světlá nad Sázavou (IČ: 00179779) - DS
VI. Úřad k vyvěšení veřejné vyhlášky:
Městský úřad Světlá nad Sázavou, kancelář starosty, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad
Sázavou
Obecní úřad Služátky, č.p. 8 , 582 91 Světlá nad Sázavou
Příloha pro stavebníka: (po nabytí právní moci rozhodnutí)
ověřená projektová dokumentace – 2 paré
štítek „stavba povolena“

Strana 12 (celkem 13)

Situace: volně upraveno:

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského úřadu
Světlá nad Sázavou a Obecního úřadu Služátky a dále zveřejněno způsobem umožňující
dálkový přístup. Patnáctým dnem po zveřejnění se písemnost v souladu s ustanovením § 25 odst. 2
správního řádu považuje za doručenou.
Vyvěšeno dne: ………………………

Sejmuto dne: ………………………

Razítko orgánu a podpis oprávněného zástupce, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
Po sejmutí z úřední desky po uplynutí lhůty pro vyvěšení zašlete prosím neprodleně potvrzené
rozhodnutí zpět Městskému úřadu Světlá nad Sázavou, odboru životního prostředí.
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