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Oprávněná úřední osoba:
Ing. Jakub Špaček - referent odboru životního prostředí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ
Dne 24.7.2019 podali Petr Barták a Andrea Bartáková (dále jen "stavebník") žádost o vydání společného
povolení na soubor staveb:

Čištění odpadních vod (ČOV a kanalizační přípojka)
pro nemovitost Tuř č.p. 24
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 32 v katastrálním území Tuř. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").
Stavební objekty:
Stavba hlavní
Čistící zařízení
Druh přiváděných vod (Č 07)
Mechanické čištění
Biologické čištění
Typ čistícího zařízení

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Stavba vedlejší
Kanalizační přípojka
Druh přípojky
Celková délka
Materiál

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

splaškové
primární sedimentace
aerobní
čistírna odpadních vod EKO SBR BIO I.,
podzemní válcová nádoba o rozměrech Ø 1,5
m, výška 2,05 m (výrobce Bazénplast, Bělá u
Turnova)
st. p. 32
gravitační
11,0 m
PVC KG DN/OD 125 mm v délce 6,0 m a
PVC KG DN/OD 110 mm v délce 5,0 m
včetně plastové kontrolní šachty DN 400 mm,
přípojka bude v kontrolní šachtě napojena na
stávající kanalizační přípojku PVC KG
DN/OD 160 mm
st. p. 32

Vodoprávní úřad Městského úřadu v Jičíně, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen “stavební zákon”) a § 15 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „vodní zákon“) oznamuje v souladu s § 94m odst. 1
potažmo § 87 odst. 2 stavebního zákona konání veřejného ústního jednání dne

18.10.2019 v 9:00 hodin
v zasedací místnosti odboru životního prostředí (3. patro, 17. listopadu č. 16, Jičín).
Do podkladů pro vydání rozhodnutí lze po dobu vyvěšení této veřejné vyhlášky nahlédnout v kanceláři
vodoprávního úřadu Jičín v úřední dny pondělí a středa od 8 do 17 h, v ostatních dnech po telefonické
domluvě.
Ing. Jana Mušková
vedoucí odboru životního prostředí
Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena nejméně 30 dnů přede dnem konání veřejného ústního jednání na
úřední desce MěÚ Jičín a OÚ Tuř, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: 30.8.2019

Obdrží:
Obecní úřad Tuř, IDDS: 2yfj2wd

Sejmuto: ………………………………………

