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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENí O ZAHÁJENí ŘíZENí

Vladimír Čech, Komenského 25/16,679 04 Adamov požádal svým podáním zn.: 1919/Č ze
dne 28.08.2012 v zastoupení investora, tj. Mgr. Milan a Jitka Michalíkovi, Jírova 2199/17,
62800 Brno, Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí o vodoprávní povolení stavby
"Septik AS-PP SEPTIK-ER, biologický zemní filtr AS-BIO FILTR a splašková kanalizace
včetně vsakovací rýhy s vsakovacími trubkami" včetně povolení k nakládání s vodami.
Správní řízení v dané věci bylo zahájeno doručením jeho žádosti na Městský úřad Blansko
dne 28.08.2012.
Navržená stavba bude realizována na pozemku parc.č. 766 v kat.území Křtiny, který vlastní
její investor. Uvedený plastový tříkomorový septik bude sloužit k předčištění splaškových
odpadních vod z rekreačního objektu č.e. 37 investora, které budou po jejich dočištění na
biologickém zemním filtru z něj vypouštěny dle kladného hydrogeologického posudku osoby
s odbornou způsobilostí v hydrogeologii pomocí vsakovacího objektu zasakováním přes
půdní vrstvy do vod podzemních (CHP 4-15-02-100)

• v množství
m3/rok m3/den IIs

v průměru 144 0,395 0,005
maximum 216 0,592 0,007

• v kvalitě dle ukazatele

mU mgll kg/den tlrok"CHSKcr 150 0,059 0,022
BSK5 40 0,016 0,006
N-NH/ 20 0,008 0,003
NL 40 0,016 0,006
Pce1k 10 0,004 0,001

Jelikož jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro její
posouzení, upouští Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí ve smyslu § 112 odst.2
zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, od místního šetření
a ústního jednání.

Současně Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí oznamuje známým účastníkům
řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení řízení ve smyslu § 46 odst.1 a § 50
odst.1 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a § 115 zákona Č. 254/2001



Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění platných předpisů s tím,
že mohou uplatnit své námitky v dané věci ve lhůtě nejpozději do 10-ti dnů ode dne
doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Pokud bude některý z orgánů státní správy potřebovat pro řádné posouzení situace a
vydání svého stanoviska delší lhůtu, povolující orgán může na jeho žádost stanovenou
lhůtu přiměřeně prodloužit (§ 39 odst. 1 a 2 zák.č. 500/2004 Sb.).

Do podkladů rozhodnutí je možno nahlédnout na odboru životního prostředí Městského
úřadu Blansko v úřední dny t.j. pondělí a středa v době od 8-17 hod.

MĚSTSKÝ LJŘAD BL . ',- KO

odl.o: li'. m'hc r-ros fp(11

.j

)/čVUL/JL(!
Ing. Jiří N a v r á ti I
oprávněná úřední osoba

Město Blansko a Městys Křtiny provedou zveřejnění této vyhlášky způsobem v městě a
městysi obvyklým po dobu 15-ti dnů a poté ji potvrzenou zašlou na zdejší vodoprávní úřad.
Současně toto oznámení zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne . Sejmuto dne .

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne .

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí usnesení.
(po sejmutí zaslat zpět na MěÚ Blansko, odbor ŽP)

ROZDĚLOVNIK:
Žadatel:
Vladimír Čech, Komenského 25/16, 679 04 Adamov, který zastupuje investora, tj.
Mgr. Milan Michalík, Jírova 2199/17, 62800 Brno
Jitka Michalíková, Jírova 2199/17,62800 Brno

Účastníci řízení:
Městys Křtiny, Křtiny 26, 679 05 Křtiny

Dotčené orgány státní správy a ostatní:
Úřad městyse Jedovnice - stavební úřad, Havlíčkovo náměstí 71,67906 Jedovnice
AOPK ČR, Správa CHKO Moravský kras, Svitavská 29, 678 01 Blansko
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11,601 75 Brno
Městský úřad Blansko, OHS-R, nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko
- k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
Úřad městyse Křtiny, Křtiny 26, 679 05 Křtiny
- k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
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