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žádám tímto O Svobodný přístup k informacím ve věci platnosti čističky odpadních vod 
u rodinného domu Č.p. 30 V Ústí nad Orlicí - Hylvátech, ul. Za Vodou 

Vaše vyjádření si \”y/çvednu osobně, předem děkuji za bržˇlšć Vyřízení mé žádosti! 
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Městský úřad Ústí nad Orlicí K Q N C 
Odbor životního prostředí 

Vaše ć.j.: E 
Naše ć.j.: MUUO/15309/2018/ŽP/Ku Vyřizuje: Božena Kubešová 

Ze dne: 30.04.2018 Číslo spisu: 2844/2018 - Tel: 465 514 216 
Spis. Značka: ŽP-Vod/2844/2018 

j 

E-mail. l‹ubeSova@muuo.cz 
POČ. listů: 1 

' Datum: 03.05.2018 
Poč. příloh: 0 

' 

Místo: Ústi nad Orlicí 
Poč. Iıs. př.: 0 

Informace podle Zákona Č 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších 
předpisů. 

Dne 30.04.2018 obdržel Městský úřad Ústí nad Orlici, odbor životního prostředí, žádost o poskytnutí 
informací na základě Zákona Č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších 
předpisů, týkající se platnosti povolení k vypouštění odpadních vod předcistěných na domovní 
čistírně odpadních vod u rodinného domu v ul. Za Vodou č.p. 30 v Ústí nad Orlicí, Hylvátech. 

Na základě Vaší žádosti Vám Zasíláme požadované informace: 

Za účelem čištění odpadních vod vznikajících ve výše uvedené nemovitosti byla povolena Stavba 
vodního díla „ČOV typu AS ANAcomb 5, včetně kanalizace, revizní šachty a výustního objektu", vč. 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Rozhodnutí vydal Městský úřad Ústí nad 
Orlicí pod Č.j. 9755/2005/ŽP/684/Ku/32 ze dne 25.02.2005. Platnost povolení k vypouštění odpadních 
vod byla stanovena do 31.01.2015. Dle podkladů dostupných vodoprávnímu úřadu byl stanoven 
termín pro dokončení stavby do 31.12.2007. Kdnešnímu dni nebylo požádáno O nové povolení 
k vypouštění odpadních vod ani O kolaudační rozhodnutí. 
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Božena Kubešová 
oprávněná úřední osoba 

adresa: sychføva 16, 562 24 uxıinaú ovııçi ıcz 00279676 Dıćz CZ00279676 '- hankqvníspøjeniz 
tel.: +420 465 514 111 email: podatelna@muuo.cZ KB Usti nad Orlicí, č.ú.: 19›420611/0100 
fax: +420 465 525 563 web: http1//www.ustınadorlicı.cZ ID datové schránky: bxcbwmg 
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