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INFORMACE
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Dne 18.12.2017 podala Obec Dolní Lomná, se sídlem Dolní Lomná č. p. 164, 739 91 Dolní Lomná,
zastoupena starostkou Renatou Pavlinovou (dále jen „žadatel“), žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy
o umístění, která nahrazuje územní rozhodnutí pro záměr stavby
„Dolní Lomná - lokalita Závodí, kanalizace a čistírna odpadních vod (300 EO)“
na pozemcích parc. č. st. 3/2, 6/7, 452, 652, 654/1, parc. č. 1/1, 2, 3/3, 7/3, 7/4, 8, 9, 11/1, 11/6, 11/9,
14/1, 22/3, 22/4, 27/1, 32/5, 32/6, 33, 35/3, 35/5, 35/9, 38/1, 39/1, 41, 42, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/6, 49,
50/1, 58/1, 58/2, 60/4, 62/2, 63, 2445/1, 2446, 2448, 2450/1, 2450/2, 2452, 2454, 2455/1, 2455/4, 2455/5,
2456/1, 2456/2, 2582/3, 2582/4, 2583/1, 2583/2, 2583/3, 2584, 2727, 2728, 2729, 2769 v katastrálním
území Dolní Lomná, na pozemku parc. č. 4157/1 v katastrálním území Jablunkov.
Záměr obsahuje:
Splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod v lokalitě Závodí podél krajských silnic č. III/01144
Jablunkov – Milíkov – Bystřice a č. III/01151 Jablunkov – Dolní Lomná – Horní Lomná, a dále podél
místních komunikací, tj.;
SO 01 Kanalizace
kanalizační síť tvořenou kanalizačními stokami v celkové délce potrubí 2.271 m, dále kanalizačními
šachtami, odbočkami pro budoucí napojení kanalizačních přípojek v celkové délce potrubí 77,60 m,
obtokem čistírny odpadních vod v celkové délce potrubí 25 m a odtokem z čistírny odpadních vod
v celkové délce 16 m;
SO 02 Čistírna odpadních vod
-

-

biologickou aktivační čistírnu odpadních vod s jemnobublinovou aerací s kapacitou 300 ekvivalentních
obyvatel. Čistírna odpadních vod je řešena jako monoblok, ve kterém budou umístěna všechna
zařízení a technologické nádrže vel. 8000 x 4620 x 3080 mm. Monoblok čistírny odpadních vod bude
umístěn ve zděné přízemní jednopodlažní budově, která bude mít půdorysný tvar obdélníku o šířce
7,00 m a délce 12,00 m, zastavěná plocha budovy tedy bude 84,00 m 2. Střecha bude sedlová
s krovem z vaznicové soustavy, krytá lehkou střešní krytinou. Součástí tohoto stavebního objektu je
příjezdová komunikace k provozní budově čistírny odpadních vod o šířce 3,50 m (celková plocha
příjezdové komunikace bude činit 263 m 2), vodovodní přípojka v celkové délce potrubí 101,80 m
a podzemní kabelové přípojky NN v celkové délce 171,60 m.

Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 78a odst. 3 stavebního zákona
informuje o podání návrhu
na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby pro výše uvedený záměr.
„Otisk úředního razítka“
Alexandra Kędziorová
referentka odboru územního plánování
a stavebního řádu
Č.j. MEJA 20408/2017
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Tato informace o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy musí být vyvěšena po dobu 8 dnů. (Dnem
vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Jablunkov.) Informace musí být zveřejněna
též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne ........................

Sejmuto dne........................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí informace.

Obdrží:
Městský úřad Jablunkov, odbor vnitra a živnostenského úřadu – se žádostí o vyvěšení
Obec Dolní Lomná, IDDS: 3nbbi5p
sídlo: Dolní Lomná č.p. 164, 739 91 Jablunkov
– se žádostí o vyvěšení

Č.j. MEJA 20408/2017
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