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OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

 

Pavel Charamza, nar. 8.8.1960, Drobná 236/4, 102 00  Praha 
Mgr. Hana Charamzová, nar. 27.2.1960, Drobná 236/4, 102 00  Praha, kteří jsou zastoupeni na základě 
plné moci  

AQUAVITA, spol. s r.o., Jareš Lubomír, IČ 45539227, Dolní Újezd 648, 569 61  Dolní Újezd 

(dále jen "stavebník") dne 22.2.2012 podal žádost o vydání povolení k vypouštění odpadních vod a 
stavebního povolení ke zřízení vodního díla: 

 

Čistírna odpadních vod EČ 6 SBR k RD Bohuňovice č.p. 8 na parc. č. 60 v k.ú. Bohuňovice u 
Litomyšle 

 

na pozemku parc. č. 60, 838/1, 838/4 v katastrálním území Bohuňovice u Litomyšle. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno řízení. 

Odbor životního prostředí Městského úřadu Litomyšl, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 
stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od 
ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení 
své námitky, popřípadě důkazy do 

15.3.2012. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci 
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor životního prostředí, úřední dny Po 8 - 11:30, 13 - 17, 
St 8 - 11:30, 13 - 17). 

Účastníci řízení se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout 
jeho doplnění do 3 dnů ode dne pro podání námitek. 

 

Poučení: 
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, 
způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho 
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vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající 
věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci 
území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
 
  
Ing. Jiří Randák 
vedoucí odboru životního prostředí  
Městského úřadu Litomyšl 
  
Obdrží: 
navrhovatelé (doručenky) 
Pavel Charamza, Drobná č.p. 236/4, Štěrboholy, 102 00  Praha 102 
Mgr. Hana Charamzová, Drobná č.p. 236/4, Štěrboholy, 102 00  Praha 102 
AQUAVITA, spol. s r.o., IDDS: ynnmzbz 
  
ostatní účastníci (doručenky) 
Obec Bohuňovice, IDDS: ha2btdi 
Vladimíra Vaddé, Bohuňovice č.p. 6, 570 01  Litomyšl 
Věra Chamasová, Libčická č.p. 312/29, Čimice, 181 00  Praha 81 
Jan Chamas, Libčická č.p. 312, Čimice, 181 00  Praha 81 
Ing. Jaroslava Petričáková, Frymburk č.p. 143, 382 79  Frymburk 
VHOS, a.s., IDDS: r3pgv47 
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
  
dotčené orgány 
Městský úřad Litomyšl, oddělení stavebního úřadu, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 20  Litomyšl 
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