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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
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) a § 94j odst. 1 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 oznamuje, že na základě žádosti ze dne 29.07.2021 pod č. j. MH/10689/2021, kterou
podal žadatel a zároveň účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:
Dana Urbanicsová, nar. 28.11.1970, Malé Hydčice č.p. 3, Malý Bor, 341 01 Horažďovice
Július Urbanics, nar. 01.11.1966, Malé Hydčice č.p. 3, Malý Bor, 341 01 Horažďovice
bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a
o společné povolení pro stavební záměr:
„ČOV-TOPAS S 10 k.ú. Malé Hydčice č.k. st. 7“
Dokumentaci pro vydání společného povolení „ČOV-TOPAS S 10 k.ú. Malé Hydčice č.k. st. 7“
vypracoval Josef Černý, autorizovaný technik pro pozemní stavby a vodohospodářské stavby,
speciální stavby zdravotně technické v červnu 2021.
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie zpracoval RNDr. Miloš Čeleda,
odborná způsobilost v oboru hydrogeologie, geologické práce - sanace 4. 1340/2001 v květnu
2021.
O společné povolení stavebního záměru je na základě předložené žádosti a doložených
podkladů zažádáno v tomto rozsahu:
základní údaje o stavbě, jejím členění a technickém zařízení:
vodní dílo: domovní ČOV
obecná stavba: zemní kabel pro připojení ČOV, odtokové kanalizační potrubí z ČOV
popis stavby:
Domovní ČOV Topas S10 pro 6 EO je navržena na pozemku č.k. st. 7 za účelem čištění
odpadních vod ze stávajícího rodinného domu č.p. 3 na pozemku st. 7 v k.ú. Malé Hydčice.
Čistírna TOPAS S pracuje na principu čištění odpadních vod pomocí aktivovaného kalu ve vznosu.
Vzduch, nezbytný pro život mikroorganismů, je dodáván membránovým dmychadlem s nehlučným
provozem, jež je umístěno přímo v čistírně. Dmychadlo je spolu s třícestným elektrokohoutem
použito také na pohon mamutek, zajišťujících přečerpání vody mezi jednotlivými komorami ČOV.
Čistírna TOPAS S obsahuje tyto samostatné nádrže: akumulace s přítokem odpadních vod,
bioreaktor (aktivační nádrž), kalojem, pískový filtr.
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Vzhledem ke geologickým a hydrogeologickým poměrům na posuzované lokalitě je doporučeno
řešit likvidaci vyčištěných odpadních vod akumulací ve stávající jímce 25 m 3 a následnou závlahou
pozemků (jedná se o vypouštění do vod podzemních přes půdní vrstvy). Závlaha bude prováděna
na pozemcích ve vlastnictví investora, a to na pozemcích st. 7, 19 a 20/1 v k.ú. Malé Hydčice.
Odtokové potrubí z DČOV do jímky je z PVC-KG 125 – v délce 10 m a spádu 2%. Přívod elektrické
energie z RD je zemním kabelem Cyky 3Jx2,5 v délce 3 m.
Rozstřik (závlaha) bude prováděn průběžně tak, aby byl pouze doplňován vláhový deficit.
Vzhledem k terénu je nutné rozstřik provádět po malých dávkách, aby nebylo zamezeno
povrchovému odtoku a vyplavování půdních částic z povrchu terénu.
účel stavby: domovní ČOV, která slouží k předčištění odpadních vod ze stávající stavby rodinného
domu č.p. 3 v k.ú. Malé Hydčice
údaje o místu:
kraj:
obec:
katastrální území:
pozemek:
č.h.p.:
hydrogeologický rajón:
název a kód vodního útvaru:
název a kód vodního útvaru:
vodní tok IDVT:
umístění jevu vzhledem k břehu:
orientační určení polohy záměru (JTSK):
minimální vzdálenost od hranic pozemků:
území dotčené vlivy stavby:
údaje o předmětu rozhodnutí:
povolované vodní dílo:
druh přiváděných vod:
způsob čištění:
zkušební provoz:
počet napojených EO:

Plzeňský
Malý Bor,
Malé Hydčice
st. p. 7 (zastavěná plocha a nádvoří)
1-08-01-1020-0-00
6310 Krystalinikum v povodí H. Vltavy a Úhlavy
63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy
HVL_1250 Otava od toku Volšovka po tok Volyňka
10100013
levý břeh
X = 1121726, Y = 809418
10,2 m od hranice pozemku p.č. 19
st. p. 7, parc. č. 19, 149/1, 143, 20/1 v katastrálním
území Malé Hydčice
typová čistírna odpadních vod (TOPAS S 10)
splaškové
mechanicko-biologický
ne
6

O povolení k nakládání s vodami podle
žádáno v tomto navrhovaném rozsahu:
údaje o místu:
kraj:
obec:
katastrální území:
pozemek:
č.h.p.:
hydrogeologický rajón:
název a kód vodního útvaru:
název a kód vodního útvaru:

ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona je

vodní tok IDVT:
umístění jevu vzhledem k břehu:
orientační určení polohy záměru (JTSK):

10100013 Otava
levý břeh
X = 1121726, Y = 809418

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

předčištěné splaškové
vody podzemní přes půdní vrstvy
čistírna odpadních vod, jímka
rozstřik

Plzeňský
Malý Bor
Malé Hydčice
st. 7, 19, 20/1
1-08-01-1020-0-00
6310 Krystalinikum v povodí H. Vltavy a Úhlavy
63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy
HVL_1250 Otava od toku Volšovka po tok Volyňka
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údaje o povolovaném množství odpadních vod:
prům. povolené
0,0070 l/s
max. povolené
0,010 l/s
max. měsíční povolené
27,50 m3/měs
roční povolené
328,50 m3/rok
počet měsíců v roce, kdy se vypouští
12
počet dnů v roce, ve kterých se vypouští 365
velikost zdroje znečištění v EO
6
navrhované emisní limity:
„m“(mg/l)
BSK5
40
CHSKcr
150
NL
30
N-NH4+
20

roční bilance (kg/rok)
5,475
26,280
5,475
2,190

doba, na kterou je povolení k nakládání s vodami žádáno: 10 let
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí v souladu s ustanovením § 115 vodního
zákona a ust. § 94m stavebního zákona oznamuje
zahájení vodoprávního řízení
a nařizuje v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního
zákona veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě stavby na den
8.10.2021 v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných před rodinným domem č.p. 3 k.ú. Malé Hydčice.
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou závazná stanoviska a námitky, popř. důkazy uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Po ústním jednání se mohou
účastníci řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí
ve lhůtě 3 dnů. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí
ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky a důkazy. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly
námitkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásad koncentrace řízení,
zakotvené v ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona a ust. 115 odst. 8 vodního zákona. Tohoto
práva se může účastník řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vzdát.
Účastníci řízení mají v řízení zejména tato práva:
 zvolit si zmocněnce, přičemž zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí,
kterou lze udělit i ústně do protokolu (§ 33 odst. 1 správního řádu),
 navrhovat důkazy a činit jiné návrhy do doby ústního jednání (§ 115 odst. 8 vodního zákona a
§ 36 odst. 1 správního řádu),
 vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu),
 nahlížet do spisu, činit si výpisy ze spisu a dále žádat správní orgán o pořízení kopie spisu
nebo jeho části (§ 38 odst. 1 a 4 správního řádu),
Účastníci řízení mají v řízení zejména tyto povinnosti:
 poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro
vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu),
 označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu),
 účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen přeložit na výzvu oprávněné úřední osoby
průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu),
 nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc, popř.
zmocnitel udělí plnou moc do protokolu.
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Účastníci řízení mohou do podkladů rozhodnutí nahlédnout na Městském úřadu Horažďovice,
odbor životního prostředí ve lhůtě shora uvedené v úřední dny (Po, St 7:30 – 17:00 a Pá 7:3011:00 hod.).

Ing. Jitka Vašková
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Horažďovice a příslušného obecního úřadu 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 ust. § 27 odst. 1 správního řádu:
Josef Černý, Havlíčkova č.p. 696, Klatovy IV, 339 01 Klatovy 1
zastoupení pro: Július Urbanics, Malé Hydčice č.p. 3, Malý Bor, 341 01 Horažďovice
zastoupení pro: Dana Urbanicsová, Malé Hydčice č.p. 3, Malý Bor, 341 01 Horažďovice
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv v řízení
o povolení k nakládání s vodami a společné povolení:
Mgr. Pavla Foster Skalová, Předměstí č.p. 809, 341 01 Horažďovice
Mgr. Karolína Mrkvičková, Peroutkova č.p. 1383/7, 150 00 Praha 5-Smíchov
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Č.j. MH/10689/2021

str. 5

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Obec Malý Bor, IDDS: zeaauxe
sídlo: Malý Bor č.p. 146, 341 01 Horažďovice
Konání ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou.
Dotčené orgány a další právnické subjekty:
Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, 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
Veřejnou vyhlášku vyvěsí:
Městský úřad Horažďovice
Obecní úřad Malý Bor

