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vYHLÁŠx,l

O ZAHÁJENÍ SPOLEČXÉHOŘÍZEXÍ

Obec Němčovice,IČO: 00573g22,se sídlem Němčovice č.p. 37A,

338zíBřasy

(dále jen "žadatel") podala dne 1. 10.20i8 žádost o rydání společnéhoúzemního rozhodnutí a stavebního
povoleru (dále jen ..společnépor.olení") a o povolení k nak]ádáru s vodami na stavbu:

,.Soustar-a domor-ních čistírenodpadních r-od Olešná u Radnic (obec Němčovice)'o
3rrzell.i.i p c. si -li. i]-- 1. sr.-{-i. -1. st.lS. st.19. 1]-- ]. st.-6. 1561. 1559. 1330. 1840 l k.ú. O1ešná u
Raonlc. r t''bci \ěnlčovice. erkres Rolqcan}. kraj PLzeňs§. Dnem podáru žádosti b},lo zahájeno společné
úemni a stavebru ňzení (ďále jen..společné fizení").
aa

Fředmětem §polečného íízenío povolení stavby je:
stavba - donrovních čistírenodpadních r-od t_lpu KIARO EASY PZY 5 Eo (ČoV č. 1 - 4,7)

a KLAR9
E.{S\- PZ\' - EO lCO\- č, 5 a 6) od tirm1-.{SIO Bmo r,četně propojol,acího potrubí (přítok suroých a odtok
rrčrštěnl,ch.,,dpadruch vod). revizrú šacht1, a pfipojek do sto§ r,eřejné kanalizace, potrubí svýústním
obielr,emdorodnrhotoi<u -Olešenskehopotoka(COVč.6)avsakovacíhoobjekfukzásakudopodzemních
vod (ČO\- č. -) umístěného na pozemku p.č. 1559 v k.ú. Olešná u Radnic. Pfipojky odtoku r,yeistoné vody
budou grar.itačníz P\-C D\ 150.

Projektovou dokumentaci pro územnía stavební řízeníqlpracoval v srpnu 2017 Ing. Václav Chvátai,
autoňzovaný inženyr pro vodohospodářské stavby 1Čran 0200195). Hydrogeologické posouzení r,ypouštění
odpadních vod zČOV e. 7 do vod podzemních r,ypracoval v listopadu ŽOra 1,1g.. Václav nýfu, arzitet
odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie a sanačnígeologie (č, 14621200I).

Předmětem vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami je:
I. vypouštění odpadních vod z

množství:

ČOV č. 7 do vod podzemních v následujícím rozsahu:

Qp.ů* - 0,005 l/s

Q*e. Q.ot Q,nu*

0,006 Vs

t2 m3/mesíc
I44 rďlrok

jakost:

BSK5

oom"

-

CHSKC. -

NL-

N-NHa* -

40 mgA
150 mg/l
30 mgll

20 mgll

lČO
IDdatovéschnánky
00259047 mníb7hp

5,77 kgltok
26,60kglrok
4,32tlrok
2,88 kg/rok
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/

II. lrypouštění odpadních vod z

]U15

ČOV e. 6 do vod powchoých (Olešenského potoka) v následujícím rozsahu:

množsM:

Qp.*,

-

Q,c, Q,ot Q,ou*

0,007 l/S

0,02lls

18 m3lměsíc

216

jakost:
BSK5 CHSKCr NL -

rďlrok

,rp"
30 mg/l
110 mgil
40mg/l

,rm"
50 mg/l
I70 mýl
60 mg/I

6,48 kg/rok

23,76kglrok
8,64 kg/rok

Městský úřad Rokycany, odbor životníhoprostředí jako příslušnývodoprávní uŤad dle § 104
odst.2 písm. c) a § 106 odst. I zákonaě.2541200I Sb., o vodách ao změněněkterýchzákonŮ (vodní
zákon),veznění pozdějšíchpředpisů, a jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona
č. 183/2006 Sb., oúzemnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněni pozdějších
předpisů, oznamuje zahájeni společnéhoíueni dle § 94m stavebního zákona a vodoprávního
íízenípodleust. § 1 15 odst, 8 cit. l-odního zákona.

k tomr1 že žÁdošo povolení stavby spolu s projektovou dokumentací poskytrrje
podklad pro posouzení staveb, a správnímu orgánu jsou dobře známry poměry staveniště
fiední ďnnosti v táo lokalitě. bvlo v souladu s ust. § 94m odst. 3 cit. stavebního zákona
] -s::::,_ ,-J:::__ S:.ťťle1o > oĚl.dáninl na mistč
L.-rinicl

ťze:_,l a ůt'.tčenéorgánr mohou dle *'9-1m odst. 3 stal,ebního zákona a :q 115 odst. 8
odniho zákona uplatnit sr,á zár-azná stanoviska. námitk1-. popfipadě dUkazy k l,ýše uvedené stavbě
do
r

15 dnů ode dne doručenítohoto oznámení.

k rr.zděli uplatněnrm

aznim stanovtskům. námitkám. popfipadě důkazůmnebude přihlédnuto.
Dc podiladu:oz:o,jnut_ Lze re smrslu _1ó t,,dst, ,1 sprárního řádu nahlédnout v budor,ě Městského
"
uiao; Rtr{\c:',i]\..liboru ž:rotnlhtl prostiedí
{I. patro. kancelář č. 12ó l úŤednídn1,. tj. l-pondělí a
-:i5
v
s:Ťedu od
oo 16:-15 hodin tnebo ostatní pracor-ní dnr po telefonické domlur,ě),
zár

\-odoprár,ru úiad současně dárá možnost účastnílnimňzení l-souladu s:r 36 odst. 3 sprár.-ního řádu
rliádrit se k podkladum pro rozhodnutí. a to \€ lhůtě 5 pracor-ních dnů po uplynutí lhůty pro
námitky a připomínk1.. Jedná se o lhůru pro seznámení s kompletním spisem před vydáním
rozhodnutí ve věci, nikoliv o dalšílhůtu pro námitky a dikazy. Námitky uplatněné v této pětidenní
lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlížíve smyslu zásady
koncentraceíizení, zakotvené vust. § 115 odst. 8 vodního zákona.

Dle § 94n odst. 2 stavebního zákona

se

k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kteých

bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumenta ce, nepí7h|íži.

Dle § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkemŤizení podle § 94k písm. c) až e),
můžeuplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záméru, dokumentaci, způsobu
provádění a užívínistavebního záméru nebo požadavkůmdotčených orgánů, pokud jimi můžebýt
přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve

společnémúzemníma stavebním ílzeni námitky k ochraně zájmi obce a zájmů občanůobce. Osoba,
která je účastníkemřlzeni podle zvláštního právního předpisu, m:ůžev íizeni uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávanýn stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabyvá. K námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihl íží.Úěastníkilzení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakláóqí jeho
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-

postavení jako účastníkaíizení,
a důvody podání námitek.

-

zvolit si zmocněnce, přičernžzmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí,
kterou lze udělit i ústně do protokolu (§ 33 odst. 1 správního řádu)
navrhovat dŮkazy a činitjinénávrhydo výše stanovené doby (§ 115 odst. 8 vodního zákonaa
36
odst.
1 správního řádu)
§
vyjádřitvřizení své stanovisko (§ 36 odst.2 správního řádu)
nahlížetdo 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 opatřovaní podkladů pro
vydaní rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu)
- ozíačitdůkazynapodporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu)
- účastnikřizení nebo jeho zástupce je povinen předložit na
osoby
pŇkaz totožnosti (§ 36 odst, 5 sprár,ního řádu).

-

Ing.
vedoucí odboru ži.,lctníhoprostředí

mĚsrsKÝ úŘno
RoKYcANY

Obdrží:

o&or životn ího prostředí

.8-

účastníciřízeni:
-

Obec Němcor ice
Les1 Českéreoublice. s,p.. sprár,a

tok-u oblast povodí Berounkr,
Zceíka Blá:oia. Olešná i6. -]j51-1Bras}
J;:_ Kof e,crr. \':ielor a _ 9] S ]. Zlzko.. . 1 3U 00 Praha 3
Pe::a 1,..peciá. \'jJelora _q]l ]. Zrzkor. 130 00 Praha,]
František Svobt'da. O1ešná ]6. _]3S ]-1 Břasv

- \-áclar, Štrunc. Oiešná ,1-+. 33S ]-1 Břasr,
- Dana Štruncor.á. Olešná 3-1. 3-iE 24 Břás1,

- lng. Dušan Horvát, Olešná 8. 338 24 BŤasy
-

-

Mgr. Dana Horvátová, Olešná 8, 338 24BŤasy
Evžen Beran, Olešná 46,338 24 Bíasy
Iveta Beranová, Olešná 46,338 24Břasy
Bozena Patricia Beran, Farinellistrasse 4, 807 96 Můnchen, Spolková republika Německo
Ing. Petr Ferschmann, Olešná 51, 338 24Bíasy
Bc. Vendula Ferschmannová, Olešná 51, 338 24Břasy

Dotčenéorgány:
- Městslcý úřad Rokycany, odbor stavební
- Městslcý úřad Rokycany, odbor životního prostředí (orgán ochrany přírody)
- Městský úřad Radnice

Ostatní:
Ostatní účastníci- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými práw

(doručeno veř. r,yhláškou):
Pozemky p.č. st. 29,9l, 94,

k

sousedním pozemkum a stavbám

99ll, 119212, 1275lI, 1277l73, st.4l, l2ll, I24IlI, I322lI, t36B, I37I, 1372,
st.47,1867lI, 133l, 1332,125816, st. 53, 3,5912,6l, 1267lI5, 1328, 1329, 1334, st.21,65, st.4,22lI,24,

2611,1838,1839, l841

tČO
04'l

0a2 59

lDdatovéschnfurky
mmfb7hp

telefon

37l

706 + číslolinky
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ze dne 26.11. 2018
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Úrady pro vyvěšení a podrání zpráw o datu vyvěšení a sejmutí (doruěeno jednotlivě):
Městslcý uřad Rokycany
obecní uřad Něměovice

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum zveřejnění na úřednídesce:

Datum sejmutí z uřední desky:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

2§.11-2018

\

-_a\::--,:__a,r€

\- elelrrorucke podobě umožňuiicí
dálkL')\\ pnsrup n,eřelněno do:

]_i,]i]ť

Vyvěšeno dne:

t§

Sejmuto dne:

-11- 2018

IČo
lDdatovéscbnínky
00259047 mmíb7hp

telefon
37| 706

+

číslolinky

fax

riřední dny

3,7| 706 115

pondělí a střeila od 07.15 do 16.45 hodin

