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Šumperk

Č.j. (701)

Stavební úřad upozorňuje na skutečnost, že v kompetenci obecného stavebního úřadu jsou pouze
vodovodní a kanalizační přípojky, na které jsou stavební objekty napojeny, nikoliv
vodohospodářská díla např. studny, domovní ČOV.

Městský úřad Šumperk
Jesenická 31, 787 01 Šumperk
Pracoviště
Odbor/oddělení
Fax.:

Jesenická 31
odbor výstavby
(+420) 583 388 111
(+420) 583 213 587

Naše č.j.:
Naše sp. zn.:

MUSP 2164/2019
116725/2018 VYS/iVDI

Vyřizuje:
Datum:

Ing. Ivana Dirbáková
07.01.2019

Tel.:

Závěr.
Stavební úřad na místě samém nezjistil skutečnosti, které by ho opravňovali k zahájení řízení
z moci úřední. Ve věci studny, jak je výše uvedeno, je kompetentní vodoprávním úřad Městského
úřadu Šumperk.

Obec Chromeč, Obecní úřad Chromeč
Chromeč 71
789 01 Zábřeh
Ing. Ivana Dirbáková
vedoucí oddělení stavebního řízení a stavebních přestupků

Sdělení:

Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.
e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, obdržel dne 09.11
žádost o prošetření jiného zdroje vody
v nemovitosti č.p.
na pozemcích st. p.
,
pare. č.
v katastrálním území
Chromeč.

Obdrží:
OÚ Chromeč, IDDS: bgijdtu
Na vědomí:
KÚOK, Odbor ŽP a zemědělství, IDDS: qiabfmf

/V.

Obecný stavební úřad za účelem zjištění skutečného stavu týkajícího se napojení nemovitostí na
zdroje pitné vody a odvedení splaškových vod z nemovitostí vypsal kontrolní prohlídku na den
03.01. 2019.
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Z kontrolní prohlídky byl sepsán protokol a provedena příslušná fotodokumentace. Z výsledku
místního šetření lze konstatovat:
•
Prodejna
byla napojena vodovodní přípojkou na obecní vodovod
(víz. kola
odborem výstavby Městského úřadu v Šumperku dne
n!9.8.1999 pod č.j: výst. 3840/99-ingUr), vodoměr dle schválené PD i zjištěných
skutečností se nachází v objektu stodoly, který se nachází v blízkosti prodejny
•
Objekt rodinného dmu1
e napojen vlastní vodovodní přípojkou na obecní vodovod
samostatným vodoměrem, který se nachází v koupelně
Oba vodoměry jsou ve vlastnictví obce, která provádí pravidelné odečty a jejich výměnu.
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Splaškové vody jsou svedeny dvěma větvemi kanalizačních přípojek do revizní šachty
umístěné na hranici pozemku a následně do obecní splaškové kanalizace,

íf

? O -íií-

Cí:-'ii jííOiccř:

Všechny výše uvedené písemnosti (např. kolaudační rozhodnutí, územní rozhodnutí na umístění
přípojek na splaškovou kanalizaci atd.) byly doručeny stavebním úřadem na Obecní úřad
v Chromči, tedy o způsobu napojení na obecní vodovod a obecní kanalizaci byla informována.
Zjišťování dalších zdrojů pitné vody není v kompetenci obecného stavebního úřadu, ale
příslušného vodoprávního úřadu.

www.sumperk.cz
posta@sumperk.cz
ID datové schránky: 8bqb4gk
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ÍBsí Íisíů ííobmenfu:
Fočeí pnlofi/poteí lislň přílobr

Na pozemku u rodinného domu se nachází studna (vodohospodářské dílo), které není
kompetentní posuzovat obecný stavební úřad, ale příslušný vodoprávní úřad, tj. Městský úřad
Šumperk, odbor životního prostředí, který se místního šetření také zúčastnil a výše uvedenou
stavbou (studnou) se bude zabývat.
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'oritelna a.s.
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