Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor životního prostředí

Naše č.j.:
Spisová značka:

MH/05939/2019
MH/16164/2018

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Ing. Jitka Vašková
371 430 545
vaskova@muhorazdovice.cz

Datum:

6.7.2019

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a
o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jako speciální
stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný
podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů žadateli
a zároveň účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:
město Horažďovice, IČO 00255513, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice, CZ-NACE
84110
I.
vydává povolení
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových
údaje o místu:
kraj:
obec:
katastrální území:
pozemek:
č.h.p.:
vodní tok IDVT:
umístění jevu vůči břehu:
HGR:
název a kód vodního útvaru:
orientační určení polohy záměru JTSK:

Plzeňský
Horažďovice
Svaté Pole u Horažďovic
parc. č. 191/17,
1-08-01-1110-0-00
10246570
pravý břeh
6310 Krystalinikum v povodí H. Vltavy a Úhlavy
63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy
X = 1121650, Y = 805487

údaje o předmětu rozhodnutí:
druh vypouštěných vod:
druh recipientu:
související vodní dílo:

předčištěné splaškové
vodní tok
čistírna odpadních vod

údaje o povoleném množství odpadních vod:
prům. povolené
0,13 l/s
max. povolené
0,21 l/s
max. měsíční povolené
340 m3/měs
roční povolené
4 080 m3/rok
počet měsíců v roce, kdy se vypouští
12
velikost zdroje znečištění v EO
75
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emisní limity pro zkušební provoz:
„p“(mg/l)
BSK5
40
CHSKcr
150
NL
50

„m“(mg/l)
80
220
80

roční bilance (kg/rok)
160
610
200

emisní limity pro trvalý provoz:
„p“(mg/l)
BSK5
30
CHSKcr
110
NL
40

„m“(mg/l)
50
170
60

roční bilance (kg/rok)
120
450
150

Časové omezení platnosti povolení do 31.12.2028.
Uložená měření:
množství:
je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod: ano
způsob měření množství vypouštěných vod: měrný žlab – Parshallův žlab P2 na odtoku z ČOV
četnost měření množství: kontinuálně
jakosti:
je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod: ano
počet kontrolních profilů: 1 – na odtoku z ČOV v šachtě Š4
typ vzorků: dvouhodinový směsný
Povolení vypouštění odpadních vod je v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 vodního zákona a
v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 vodního zákona a nařízení vlády č. 401/2015 Sb.,
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod,
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a
o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů (NV 401/2015) vázáno na splnění následujících
podmínek a povinností:
1. K ověření limitů ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod bude provoz ČOV
vyhodnocován 4x za rok (v intervalu cca 3 měsíců) z laboratorních rozborů z odběrů
dvouhodinového směsného vzorku odpadních vod získaného sléváním 8 objemově
stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut, odebraného v místě odtoku z ČOV v šachtě Š4
v ukazatelích BSK5, CHSKCr a NL.
2. Rozbor sledovaných ukazatelů bude prováděn oprávněnou laboratoří podle analytických
metod schválených pro stanovení ukazatelů znečištění akreditovanou laboratoří.
3. Výsledky laboratorního rozboru je provozovatel povinen uchovávat po dobu 5 let a tyto
výsledky předávat při případné kontrole vodoprávnímu úřadu, případně správci povodí či
pověřenému odbornému subjektu.
4. Výsledky rozborů odpadních vod budou vždy do 28. února každého kalendářního roku
předávány písemně v souladu s ust. § 37 správního řádu zdejšímu vodoprávnímu úřadu.
5. Ke zkušebnímu provozu a kolaudačnímu souhlasu bude zpracován kanalizační řád
kanalizace pro veřejnou potřebu ve smyslu stanovených emisních limitů a předložen
vodoprávnímu úřadu ke schválení.

II.
vydává stavební povolení
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona k provedení stavby
vodního díla
„Horažďovice - kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města SO 440
SVATÉ POLE“
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základní údaje o stavbě, jejím členění a technickém zařízení:
Jedná se o novou stavbu oddílné splaškové kanalizace se zakončením na centrální ČOV. Stávající
kanalizace bude ponechána a bude určena k odvádění dešťových vod z řešené lokality.
Objekt IO 01 Splašková kanalizace obsahuje gravitační kanalizační stoky, revizní šachty.
Kanaizace PP DN 250
Stoka A
715,8 m
Stoka A1
31,0 m
Stoka A2
57,1 m
Kanalizace PPDN 300
Stoka A
123,1 m
Celková délka kanalizace 927,0 m
Stoka A – začíná v KŠ 1
Stoka A1 – napojuje se na stoku A v kanalizační šachtě KŠ 17
Stoka A2 – napojuje se na stoku A v kanalizační šachtě KŠ 18
Revizní šachty – bude celkem 28 ks prefabrikovaných revizních šachet o průměru 1 000 mm,
některé ve funkci šachet spojných a lomových. Šachty jsou navrženy variantně buď přednostně
s prefabrikovaným šachtovým dnem, nebo s monolitickým a budou vybaveny pryžovým těsnícím
kroužkem k zajištění vodotěsnosti.
V případě použití monolitického dna musí být vrchní líc monolitu upraven tak, aby umožňoval
vsazení těsnění. Monolitické části stavby budou vybetonovány z vodostavebního betonu HV4-B20.
Šachty budou vybaveny litinovými poklopy RESEL s únosností 40 kN. Šachty ve volném terénu
budou vytaženy 0,6 m na terén, ostatní šachty budou osazeny do nivelety stávajícího terénu.
Trubní rozvody ČOV
Trubní vedení v areálu ČOV – se skládá ze dvou částí:
a) hlavní průtok objektem ČOV, který začíná napojením na bezejmennou vodoteč a je
veden přes měrný objekt a objekt mechanicko-biologické čistírny do kanalizační šachty
KŠ1, kde začíná kanalizační stoka A. Toto potrubí bude zhotoveno
z polypropylenového žebrovaného potrubí s plným žebrem PP DN 300, SN 10 v délce
28,2m. Mezi staničením km 0,0152 je umístěn měrný objekt, pro možnost měření
objemu odpadních vod odtékajících z ČOV. Jedná se o Parshallův žlab typu P2
osazený v kruhové šachtě. Napojení průtokového potrubí PP DN 300 na zatrubněnou
vodoteč BETON DN 500 bude provedeno pomocí sedla.
b) bezpečnostní obtok ČOV – pro možnost odstavení ČOV z důvodu údržby, případně
rekonstrukce, je v rámci areálu ČOV navržen bezpečnostní obtok. Obtok je napojen na
průtok ČOV v šachtě Š1, je veden skrze šachty Š2 a Š3 a zpět je napojen na průtok
ČOV v šachtě Š4. Bezpečnostní obtok bude proveden z polypropylenového
žebrovaného potrubí s plným žebrem PP DN 300, SN 10 v délce 17,3 m.
objekt IO 02 - ČOV – mechanicko-biologická ČOV s jemnobublinkovou aerací a dosazovací nádrží
s kalovým mrakem s nucenou cirkulací vratného kalu pomocí mamutky. Technologická linka bude
zahrnovat mechanické předčištění, které se skládá ze separátoru shrabků a usazovací nádrže a
aktivační nádrž s vestavěnou dosazovací nádrží.
Separátor shrabků – nerezový česlicový koš, který je uchycen pod přítokovým potrubím na
ocelových vodítkách z trubek. V rámci ČOV je instalován malý mechanický jeřábek pro možnost
vytažení koše a vyjmutí shrabků
Usazovací nádrž – zde dochází k zachycení a akumulaci plovoucích a usaditelných látek. Nádrž je
opatřena nornou stěnou.
Aktivační nádrž
Dosazovací nádrž
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údaje o místu:
kraj:
obec:
katastrální území:
na pozemku:
č.h.p.:
vodní tok IDVT:
umístění jevu vůči břehu:
HGR:
název a kód vodního útvaru:
orientační určení polohy záměru JTSK:
začátek stavby:
konec stavby:
údaje o předmětu rozhodnutí:
povolované vodní dílo:
druh přiváděných vod:
způsob čištění:
zkušební provoz:
účel vodního díla:
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Plzeňský
Horažďovice
Svaté Pole u Horažďovic
191/3, 191/17, 191/20, 222/4, 222/7, 226/1, 277/1,
278/1, 292, 293
1-08-01-1110-0-00
10246570
pravý břeh
6310 Krystalinikum v povodí H. Vltavy a Úhlavy
63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy
X = 1121650, Y = 805487
X = 1122377, Y = 805418
typová čistírna odpadních vod pro 75 EO
splaškové
mechanicko – biologický
ano
předčištění a odvedení odpadních vod kanalizací pro
veřejnou potřebu na centrální ČOV z lokality Svaté
Pole

Pro povolení provedení a užívání stavby vodního díla se, v souladu s ustanovením § 15 odst. 3
vodního zákona a § 115 stavebního zákona a současně v souladu s ust. § 18c vyhlášky č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
ve znění pozdějších předpisů, stanoví následující podmínky a povinnosti:
1. Stavba vodního díla bude provedena dle projektové dokumentace ověřené vodoprávním
úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání vodoprávním
úřadem.
2. Při provádění výkopových prací budou učiněna taková nezbytná opatření, aby nedošlo k
poškození stávajících podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí v předmětné
lokalitě.
3. Vodoprávnímu úřadu bude před zahájením stavby písemně oznámen termín zahájení
stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Ke kolaudačnímu souhlasu budou doloženy doklady o nakládání s veškerými druhy
odpadu, které vzniknou při realizaci výše zmíněného záměru (o způsobech jejich využívání,
odstraňování atd.), včetně jejich množství. Množství předaného odpadu bude doloženo
vážními lístky příslušného zařízení pro nakládání s odpady.
5. Zejména při provádění stavby bude zajištěna minimalizace znečišťování ovzduší tuhými
znečišťujícími látkami a druhotnou prašností, a to skrápěním činností, při kterých emise
těchto znečišťujících látek vznikají.
6. Stavba vodního díla bude dokončena do 31.12.2025.
7. Činnosti související s prováděním stavby, které mohou ovlivnit provoz na silnici III/17216
v obci Svaté Pole v obci Svaté Pole, budou v dostatečném předstihu před vlastním
zahájením stavby projednány a povoleny příslušným silničním správním úřadem.
8. Činnosti související s prováděním stavby, které mohou ovlivnit provoz na místních
komunikacích v obci Svaté Pole, budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením
stavby projednány a povoleny příslušným silničním správním úřadem.
9. Veškerá dopravně inženýrská opatření - stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77
odst. 1 zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nutná z důvodu
realizace předmětné stavby, budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením
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stavby projednána se zdejším odborem dopravy, který je příslušný k vydání stanovení
přechodné úpravy provozu, a to formou opatření obecné povahy.
10. Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
11. Kanalizace z plastového potrubí bude z jednovrstvého hladkého potrubí popřípadě
dvouvrstvého žebrovaného potrubí plné žebro, minimálně SN 8.
12. Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK předložena k vyjádření
dokumentace pro realizaci stavby včetně seznamu použitých materiálů a koordinační
situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit
zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný
harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a
odvádění odpadních vod.
13. Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných
společností ČEVAK. Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích
armatur.
14. Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
15. Investor umožní přístup technikům ČEVAK na staveniště v průběhu realizace stavby.
16. Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem
společnosti ČEVAK, provozní středisko Horažďovicko.
17. Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů v
souladu TNV 75 5402 a ČSN 75 5025.
18. Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude
provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho
konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK.
Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 69 09 a
dle podmínek provozovatele.
19. V případě čerpání spodní vody do kanalizace bude tato složka zpoplatněna položkou
stočné dle aktuálního ceníku.
20. Před předáním stavby budou provedeny komplexní zkoušky technologie na náklady
zhotovitele stavby.
21. Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK předán
výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek na
aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500.
22. K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požaduje společnost
ČEVAK předat následující dokumenty a doklady:
a) Zápis o odevzdání a převzetí stavby
b) Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena
před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření
vodohospodářských sítí provozovaných společností ČEVAK.
Předávaná
dokumentace bude obsahovat tyto náležitosti: technickou zprávu, seznam souřadnic
a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální
podobě s výkresy ve formátu DGN. V případě, že vodohospodářské sítě nebude
možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme
vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení.
c) Kamerovou zkoušku kanalizace (kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení
odboček včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením
kontrolovaného úseku).
d) Vypracované doplnění provozního řádu
rozpracovanosti společností ČEVAK a.s..

kanalizace

odsouhlasené

ve

fázi
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23. Provoznímu středisku Povodí Vltavy s.p. Otava ve Strakonicích bude oznámeno zahájení a
ukončení prací.
24. Prováděním prací nesmí dojít k znečištění toku stavebním materiálem, závadnými látkami
z použitých stavebních materiálů, mechanizačních prostředků ani uvolněným sedimentem
při stavbě.
25. Provoznímu středisku Povodí Vltavy s.p. Otava ve Strakonicích bude pro potřeby správce
toku předáno zaměření skutečného provedení stavby výustního objektu (situace s okolím
50 m) v digitální formě (výkres v některém z formátů DWG, DGN NEBO DXF), seznam
zaměřených bodů s uvedením jejich souřadnic X, Y, Z ve formátu TXT s oddělovači a dále
pak výkresy – situace v měřítku 1:500 a detailní situační a výškové uspořádání v měřítku
1:100 s kótami v nadmořských výškách Bpv.
III.

ukládá provedení zkušebního provozu

podle ustanovení § 115 odst. 2 stavebního zákona stavby vodního „Horažďovice - kanalizace
a likvidace odpadních vod v místních částech města SO 440 SVATÉ POLE“ po dobu 1
roku
V souladu s ustanovením § 124 odst. 1 stavebního zákona stanovuje podmínky pro zkušební
provoz:
1. Zkušební provoz bude zahájen až po dokončení stavby.
2. K žádosti o zkušební provoz bude doloženo splnění uložených podmínek a
předloženy kladné výsledky kontrol, zkoušek a revizí.
3. Zkušební provoz bude vodoprávním úřadem povolen na základě doložených
podkladů při kontrolní prohlídce.
IV.
stanovuje
podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona, že stavbu lze užívat v souladu s ust. § 119
odst. 1 stavebního zákona jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí
podle § 122 popř. § 122a stavebního zákona.
Odůvodnění:
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí obdržel dne 22.11.2018 pod č.j.
MH/16164/2018 žádost o stavební povolení k vodním dílům a dne 27.3.2019 pod č.j.
MH/04629/2019 finální žádost o stavební povolení a dne 15.01.2019 pod č.j. MH/00886/2019
žádost o povolení k nakládání s vodami a dne 26.03.2019 pod č.j. MH/04558/2019 finální žádost o
povolení k nakládání s vodami.
Žadatelem je město Horažďovice, IČO 00255513, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice,
které zastupuje na základě plné moci společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy
820, 537 01 Chrudim, IČO: 15053695, kterou zastupuje na základě plné moci společnost
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČO 27484211, Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01
Chrudim 1, kterou zastupuje na základě předloženého pověření Ing. Julie Matějíková.
Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala požadované náležitosti a neposkytovala dostatečný
podklad pro posouzení stavby, vodoprávní úřad dne 22.01.2019 pod č.j. MH/01231/2019 vyzval
žadatele k doplnění a současně usnesením ze dne 22.01.2019 pod č.j. MH/01257/20019 řízení
přerušil. Žádost byla doplněna dne 26.03.2019 pod č.j. MH/04558/2019 a dne 27.03.2019 pod č.j.
MH/04629/2019.
Podle ustanovení § 115 vodního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad
zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení pod č.j. MH/05933/2019 ze dne
02.05.2019 a současně nařídil ústní jednání na den 29.05.2019 s upozorněním, že námitky a
připomínky lze uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim podle ustanovení § 115 odst. 8
vodního zákona nebude přihlédnuto.
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Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle § 9 odst. 1 vodního zákona § 110 odst. 2
stavebního zákona a § 6 a § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo
vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady.
Předložené doklady:
 situace širších vztahů
 kopie katastrální mapy
 vyjádření příslušného správce vodního toku
 územní rozhodnutí
 souhlas stavebního úřadu dle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona
 projektová dokumentace
 plán kontrolních prohlídek stavby
 závazné stanovisko HZS
 závazné stanovisko KHS
 souhrnné sdělení odboru životního prostředí
 údaje o průtocích vody ve vodním toku
 stanoviska, vyjádření správců technické infrastruktury
 doklad prokazující vlastnické právo k pozemku či stavbě
 plná moc
Účastníkům řízení byla dána možnost v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu se vyjádřit
k podkladům rozhodnutí.
V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:
Projektovou dokumentaci „Horažďovice - kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech
města SO 440 SVATÉ POLE“ vypracoval Ing. Daniel Kotaška, autorizovaný inženýr pro
technologická zařízení staveb a pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0700680 v červnu 2018.
Územní rozhodnutí vydal Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování dne
16.04.2018 pod č.j.MH/05580/2018, které nabylo právní moci dne 22.05.2018.
Souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a
územního plánování dne 21.08.2018 pod č.j. MH/11742/2018.
Souhrnné sdělení odboru životního prostředí bylo vydáno dne 2.8.2018 pod č.j. MH/08994/2018,
které je souhlasné bez podmínek a jeho podmínky ke stavebnímu povolení jsou uvedeny ve
výroku II pod č. 5.
Závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství vydal odbor životního prostředí dne
17.07.2018 pod č.j. MH/10056/2018, jehož podmínky jsou zapracovány ve výroku II tohoto
rozhodnutí pod č. 4.
Závazné stanovisko HZS vydal Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje dne 11.7.2018 pod č.j.
HSPM-2240-6/2017 kt, které je souhlasné a bez podmínek.
Závazné stanovisko KHS vydal KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 30.07.2018 pod č.j.
KHS PL 21184/24/2018, které je souhlasné a bez podmínek.
Závazné stanovisko silničního správního úřadu vydal Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy a
silničního hospodářství dne 25.06.2018 pod č.j. MH/08996/2018, jehož podmínky byly
zapracovány jako podmínky č. 7 – 9 výroku II tohoto rozhodnutí.
Byla předložena tato stanoviska, popř. vyjádření či sdělení správců technické infrastruktury, kteří
budou záměrem dotčeni, podmínkou č. 2 výroku II. toho rozhodnutí byla uložena povinnost jejich
respektování:
CETIN č.j. 647849/18 s platností do 22.6.2020
ČEVAK a.s. č.j. 29.08.2018 ze dne 11.9.2018
ČEZ Distribuce, a.s.zn: 1099200298 ze dne 12.7.2018
Podmínky společnosti ČEVAK a.s. byly uloženy na základě § 13a odst. 2 písm. d) vyhlášky č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
ve znění pozdějších předpisů jako podmínky č. 10 – 22 ve výroku II.
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SÚS PK ve svém vyjádření zn: 1053/17/SÚSPK-K ze dne 26.4.2017 souhlasu s umístěním stavby
do pozemků p.č. 292 a 293 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic a ke stavebnímu řízení požaduje
uzavřít s investorem smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje, ve
které budou obsaženy všechny podmínky pro realizace stavby a uvedení místa do původního
stavu. Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS PK uzavřená dne 7.8.2018 byla
předložena jako podklad k žádosti o stavební povolení.
Účastníci řízení byli stanoveni v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona a § 115 odst. 4 a
5 vodního zákona.
Stanovisko správce povodí, vyjádření správce povodí a vyjádření správce vodního toku a vyjádření
účastníka řízení vydalo Povodí Vltavy, státní podnik dne 12.5.2017 pod č.j.2272/2017-143, dne
10.7.2018 pod č.j. 36566/2018-143 a dne 9.1.2019 pod č.j. 1451/2019-143, ve kterých je uvedeno:
Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Horní
Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, neboť lze
předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za
následek nedosažení jeho dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu
daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s předloženou žádostí s těmito
připomínkami:
V dalším stupni PD budou doplněny kompletní hydrotechnické údaje a návrh limitů pro
povolení k vypouštění odpadních vod z navržené ČOV v souladu s NV 401/2015 Sb.. – řešeno
ve vyjádření Povodí Vltavy s.p. ze dne 9.1.2019.
Jako správce drobného vodního toku IDVT 10246570 souhlasíme s předloženou žádostí
s následujícími připomínkami:
1. Provoznímu středisku Povodí Vltavy s.p. Otava ve Strakonicích bude oznámeno zahájení a
ukončení prací. Uloženo jako podmínka č. 23 ve výroku II tohoto rozhodnutí.
2. Prováděním prací nesmí dojít k znečištění toku stavebním materiálem, závadnými látkami
z použitých stavebních materiálů, mechanizačních prostředků ani uvolněným sedimentem
při stavbě. Uloženo jako podmínky č. 24 ve výroku II tohoto rozhodnutí.
3. Podmínka týkající se zaměření stavby, byla změněna ve vyjádření ze dne 10.7.2018, a tato
změněná podmínka byla uložena jako podmínka č. 25 ve výroku II tohoto rozhodnutí.
Ve vyjádření správce povodí ze dne 9.1.2019 Povodí Vltavy s.p. konstatovalo, že byla splněna
připomínka č. 1 ze stanoviska ze dne 12.5.2017 a s navrženými limity souhlasí bez připomínek.
Projednávané vypouštění předčištěných odpadních vod má být realizováno do vod povrchových, a
to do vodního toku IDVT 10246570.
K záměru byla předložena souhlasná vyjádření a stanovisko Povodí Vltavy, s.p. jako správce
vodního toku, správce povodí a účastníka řízení a ve vyjádření č.j. 1451/2019-143 ze dne 9.1.2019
souhlasilo Povodí Vltavy s navrženými hodnotami na odtoku z ČOV bez připomínek.
Povodí Vltavy s.p. jako správce povodí v souladu s ust. § 54 odst. 4 vodního zákona poskytuje
stanovisko mimo jiné pro povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního
zákona, včetně posouzení návrhů hodnot emisních limitů z hlediska souladu s § 38 odst. 10 a pro
vydání povolení k vodním dílům § 15 vodního zákona, a to včetně posouzení možnosti zhoršení či
nemožnosti dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného
vodního útvaru. Stanovisko správce povodí je nezbytným podkladem pro rozhodování
vodoprávního úřadu.
Ve stanovisku Povodí Vltavy s.p. je uvedeno: Stavba je dle Plánu dílčího povodí Horní Vltavy
realizována ve vodním útvaru „Otava od toku Volšovka po tok Volyňka“ ID útvaru povrchových vod
HVL_1250, kategorie VÚ řeka. Ekologický stav tohoto vodního útvaru je klasifikován jako dobrý
stav. Chemický stav vodního útvaru je hodnocen jako nedosažení dobrého stavu. Celkové
hodnocení stavu vodního útvaru je nevyhovující.
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V souladu s ust. § 38 odst. 10 vodního zákona při povolování vypouštění odpadních vod do vod
povrchových stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty množství a koncentrace
vypouštěného znečištění (emisní limity) a objemu vypouštěných vod.
Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových je vodoprávní úřad vázán ukazateli
vyjadřujícími stav vody ve vodním toku, normami environmentální kvality, ukazateli a hodnotami
přípustného znečištění povrchových vod, ukazateli a nejvýše přípustnými hodnotami ukazatelů
znečištění odpadních vod (emisní standardy) stanovenými nařízením vlády a náležitostmi a
podmínkami povolení k vypouštění odpadních vod, včetně specifikací nejlepších dostupných
technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínek jejich použití, které stanoví vláda
nařízením a nejlepšími dostupnými technikami v oblasti zneškodňování odpadních vod.
Podrobnosti stanoví zejména ust. § 5 NV 401/2015, tzv. kombinovaný přístup. Kombinovaný
přístup má zajistit naplnění požadavků evropské legislativy na dosažení dobrého stavu vodních
útvarů.
Vypouštění odpadních vod bylo posouzeno kombinovaným způsobem.
Vodoprávní úřad stanovil v souladu s ustanovením § 9 vodního zákona, § 38 zejména odst. 10, 11
a 12 vodního zákona a § 5 NV 401/2015 omezení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod,
v povolení stanovil účel, rozsah, povinnosti a podmínky, dále je v povolení uveden druh odpadních
vod vypouštěných do povrchových vod, charakteristika výrobní činnosti, místo výpusti odpadních
vod, název vodního toku, č.h.p., název a kód vodního útvar. Vodoprávní úřad stanovil emisní
limity, způsob, četnost, typ a místo odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod a místo a způsob
měření jejich objemu na výpusti a způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod.
Vodoprávní úřad stanovil emisní limity pro trvalý provoz v souladu s ustanovením § 5 odst. 4 NV
401/2015, a ve výši dle přílohy č. 7 NV 401/2015 pro nejlepší dostupné technologie v oblasti
zneškodňování odpadních vod. Roční bilance zůstává dle předložené projektové dokumentace.
Emisní limity a bilance byly projednány při ústním jednání.
Konkrétní emisní limity byly stanoveny také dle žádosti s přihlédnutím k NV 401/2015 a s ohledem
na cíle ochrany vod dle § 23a vodního zákona. Z hlediska charakteru vypouštěných odpadních vod
se jedná o předčištěné odpadní vody v ČOV .
Četnost prováděných rozborů a typ vzorku byly stanoveny v souladu s přílohou č. 4 NV 401/2015
tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15
minut a četnost je stanovena dle kategorie zdrojů znečištění pod 500 EO.
Uložené měření množství a jakosti vypouštěných odpadních vod bylo stanoveno v souladu s § 38
odst. 6 a10 vodního zákona a § 3 odst. 2 písm. b) NV 401/2015.
V I. výroku tohoto rozhodnutí byla stanovena podmínka č. 1, kterou byly stanoveny podrobnosti
sledování jakosti vypouštěných odpadních vod, které vycházejí z povinností stanovených § 38
odst. 6 vodního zákona a § 3 odst. 2 písm. b) a c) NV 401/2015. Četnost sledování byla stanovena
dle přílohy č. 4 nařízení vlády, tedy s ohledem na velikost zdroje znečištění. Četnost odběru vzorků
je 4 x ročně v intervalu přibližně 3 měsíců. Byl stanoven typ vzorku A – 2 hodinový směsný vzorek,
získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.
Ve I. výroku tohoto rozhodnutí byla stanovena podmínka č. 2, kterou byl stanoven způsob
provádění rozborů v souladu s ust. § 3 odst. 2 písm. c) NV 401/2015.
Ve I. výroku tohoto rozhodnutí byla stanovena podmínka č. 3 v souladu s ust. § 38 odst. 6 vodního
zákona.
Na základě povinností vodoprávního úřadu stanovených § 38 odst. 10 vodního zákona a § 3 odst.
2 NV 401/2015 byly stanoveny emisní limity nejvýše přípustných hodnot znečištění vypouštěných
odpadních vod pro dané ukazatele. Sledování daných ukazatelů bylo stanoveno dle tabulky 1a
přílohy č. 1 NV 401/2015. Konkrétní emisní limity byly stanoveny také dle žádosti s přihlédnutím k
NV 401/2015 a s ohledem na cíle ochrany vod dle § 23a vodního zákona. Z hlediska charakteru
vypouštěných odpadních vod se jedná o předčištěné odpadní vody v ČOV .
Uložené měření množství a jakosti vypouštěných odpadních vod bylo stanoveno v souladu s § 38
odst. 6 a 10 vodního zákona a § 3 odst. 2 písm. b) NV 401/2015.
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Podmínkou č. 2 výroku I. tohoto rozhodnutí byl stanoven způsob provádění rozborů v souladu
s ust. § 3 odst. 2 písm. c) NV 401/2015.
Podmínka č. 3 výroku I. byla stanovena pro případ kontroly povoleného nakládání s vodami.
Podmínkou č. 4 výroku I. tohoto rozhodnutí byla v souladu s ust. § 38 odst. 4 vodního zákona
stanovena četnost předkládání výsledků měření.
Vzhledem k charakteru stavby nařídil vodoprávní úřad ve výroku č. III. provedení zkušebního
provozu, ke kterému stanovil podmínky, které byly projednány v rámci ústního jednání, a to včetně
podmínky č. 5 ve výroku I. tohoto rozhodnutí. Dále byly projednány a vodoprávním úřadem
stanoveny emisní limity pro zkušební provoz.
V souladu s ustanovením § 9 odst. 1 vodního zákona se povolení k nakládání s vodami vydává na
časově omezenou dobu. Doba povolení k nakládání s vodami byla stanovena do 31.12.2028.
Podmínka č. 1 výroku II. byla stanovena v souladu s ust. § 111 a 115 stavebního zákona.
Podmínky č. 3 a 6 ve výroku II. byly uloženy na základě § 18c odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů.
Z důvodu naplnění účelu vodního zákona, tedy zajištění ochrany vod s ohledem na charakter
stavby a možnost ovlivnění okolních a budoucích uživatelů, stanovil vodoprávní úřad podmínku ve
výroku III. dle ust. § 119 odst. 1 stavebního zákona.
Na základě předložených podkladů byla určena orientační poloha záměru souřadnicemi určenými
v systému JTSK.
K vodoprávnímu řízení byly dodány výše uvedené doklady, rozhodnutí, závazná stanoviska,
sdělení, vyjádření, smlouvy a další podklady, které byly i v souladu s § 18c vyhlášky č. 503/2006
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů, zapracovány do podmínek stavebního povolení.
Účastníci řízení a dotčené orgány ve stanovené lhůtě neuplatnili závazná stanoviska a námitky
popř. důkazy.
Účastníci řízení se ve stanovené lhůtě nevyjádřili k podkladům rozhodnutí.
Upozorňujeme na obecně závaznou vyhlášku města Horažďovice č. 1/2017 o vedení technické
mapy města. Ke kolaudaci, v souladu s ustanovením § 121 odst. 1 stavebního zákona, bude
vodoprávní úřad požadovat předložit doklad o ohlášení změny týkající se obsahu technické mapy
obce (akceptační protokol).
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů
ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni podáním
učiněným u Městského úřadu Horažďovice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85
odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Jitka Vašková
vedoucí odboru životního prostředí
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Horažďovice a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněné Městským úřadem Horažďovice
způsobem umožňující dálkový přístup.
Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který
písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou,
byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.
Úřední deska:
Vyvěšeno dne: ……………….……….

Sejmuto dne: ………………………………….

……………………………………………………………………………………………….…….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Dálkový přístup:
Zveřejněno dne: ……………….……….

Sejmuto dne: ………………………………….

……………………………………………………………………………………………….…….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení.

Rozdělovník
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu na základě žádosti o povolení
k nakládání s vodami:
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
zastoupení pro: Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu na základě žádosti o stavební
povolení:
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
zastoupení pro: Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv
v souvislosti s žádostí o povolení k nakládání s vodami:
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv
v souvislosti s žádostí o stavební povolení:
Doručuje se veřejnou vyhláškou:
vlastníkům pozemků a staveb na těchto pozemcích:
st. p. 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 21/1, 21/2, 27, parc. č. 1/3, 2, 3/1, 4/2, 6, 7/1, 7/2, 9/1,
9/2, 10, 11, 12/1, 13, 15/1, 17, 18, 19, 23/2, 30/2, 37/1, 37/2, 37/3, 162/2, 162/3, 163, 164, 165/1,
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165/2, 166/1, 166/2, 191/4, 191/7, 191/8, 191/18, 191/19, 191/21, 199/1, 199/2, 201/1, 201/2,
203/1, 203/2, 203/3, 203/4, 203/5, 204, 214, 222/1, 222/3, 225, 226/2, 227/1, 234, 239/4, 241,
277/4, 277/5, 277/6, 277/7, 277/8, 277/9, 277/10, 277/11, 278/2, 278/3, 281, 282, 283, 284, 294,
295 v katastrálním území Svaté Pole u Horažďovic
vlastníkům technické infrastruktury:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Dotčené správní orgány a další právnické subjekty
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k
sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS:
samai8a
sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice
Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01
Horažďovice
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

