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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím ve
znění p. p.
Vážený pane

,

na základě e-mailu ze dne 9. 7. 2019 a následně osobně doručené písemnosti ze dne 22. 7. 2019,
Městský úřad Český Dub zaevidoval žádost ve věci poskytnutí informace dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění p. p. pod čj. MUCD 1792/2019.
Informace Vám poskytujeme na základě Územního rozhodnutí čj. MUCD 2389/2012 vydaného
městským úřadem v Českém Dubu – odborem výstavby a životního prostředí dne 10. 8. 2012,
kde se uvádí v části Popis stavby, bod 3):
„Stavba domovní čistírny odpadních vod s drenážním podmokem bude umístěna na p. p. č.
1121/1 v k. ú. Světlá pod Ještědem, 2,2 m jihozápadně od rodinného domu a 17,55 m
jihovýchodně od p. p. č. 1333 v k. ú. Světlá pod Ještědem (souřadnice Y=695070,21
X=978384,06), včetně přítokového a odtokového potrubí z nepropustného PVC v celkové délce
19,7 m na p. p. č. 1121/1 v k. ú. Světlá pod Ještědem uloženého na vyrovnávací pískový podsyp
a elektrické napojení od RD k ČOV. Drenážní podmok sestávající z 3 drenážních per bude
umístěn jihovýchodně od ČOV v celkové délce cca 45 m a hloubce uložení jednotlivých per min.
2 m“.
Co se týká schématu či plánku k čističce odpadních vod na p. p. č 1121/1 Vám sdělujeme, že na
stavebním úřadě je založena Dokumentace ke stavebnímu řízení – Splašková kanalizační
přípojka a ČOV – zpracovaná společností TOPKLIMA spol. s r.o.
S odkazem na § 168 odst. zákona č. 183/2006, zákon o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), Vás žádáme, abyste doložil souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně
souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká, aby Vám bylo umožněno nahlédnout do
spisu ke stavebnímu řízení, kde je tato dokumentace uložena.

Bc. Jana Svobodová
tajemník MěÚ

