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MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
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                      stefan.timko@rokycany.cz

V E Ř E J N Á     V Y H L Á Š K A

R o z h o d n u t í

Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí, ve věci územního rozhodnutí a stavebního povolení 
vodního díla ve společném řízení – soustava domovních čistíren odpadních vod v k.ú. Olešná u Radnic, obec 
Němčovice.

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) 
a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný 
správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve 
společném územním a stavebním řízení posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného 
povolení, kterou dne 1. 10. 2018 podala

Obec Němčovice, IČO: 00573922, se sídlem Němčovice č.p. 37A, 338 24 Břasy

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení :

I.    dle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona a ust. § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s ch v a l u j e  s t a v e b n í  z á m ě r
na stavbu :

„Soustava domovních čistíren odpadních vod Olešná u Radnic (obec Němčovice)“

na pozemcích p. č.  st.31, 1277/1, st.44, 4, st.18, st.19, 1277/2, st.76, 1561, 1559, 1330, 1840 v k.ú. Olešná u 
Radnic, v obci Němčovice, okres Rokycany, kraj Plzeňský, č. hg. poř. 1 -11-01-0640-0-00, v  rozsahu 
ověřené projektové dokumentace.

Orientační určení polohy vodního díla (ČOV) souřadnicemi X, Y:
DČOV 1:  X = 1057172,  Y = 808055
DČOV 2:  X = 1057233,  Y = 807910
DČOV 3:  X = 1057248,  Y = 808008
DČOV 4:  X = 1057302,  Y = 808040
DČOV 5:  X = 1057323,  Y = 808109
DČOV 6:  X = 1057305,  Y = 808162
DČOV 7:  X = 1057391,  Y = 808320
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Předmětem společného povolení stavby je: 
stavba 7 domovních čistíren odpadních vod typu KLARO EASY PZV 5 EO (ČOV č. 1 – 4, 7) a KLARO 
EASY PZV 7 EO (ČOV č. 5 a 6) od firmy ASIO Brno včetně propojovacího potrubí (přítok surových a 
odtok vyčištěných odpadních vod), revizní šachty a přípojek do stoky veřejné kanalizace, potrubí s výústním 
objektem do vodního toku  - Olešenského potoka (ČOV č. 6) a vsakovacího objektu k zásaku do podzemních 
vod (ČOV č. 7) umístěného na pozemku p.č. 1559 v k.ú. Olešná u Radnic. Přípojky odtoku vyčištěné vody 
budou gravitační z PVC DN 150.

Povolení se vydává ve smyslu ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona 
za dodržení těchto podmínek a povinností:
1. Stavba bude umístěna a provedena dle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, veškeré 

změny oproti projektové dokumentaci budou projednány s vodoprávním úřadem.
2. Domovní ČOV bude provozována dle provozního řádu daného čistícího zařízení.
3. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech podzemních vedení a zařízení 

a při realizaci stavby bude respektovat pokyny dané správci všech sítí.
4. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem (viz § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona). Tato osoba 

s uvedením názvu a sídla a termín zahájení stavby bude oznámena vodoprávnímu úřadu nejpozději 14 
dní před zahájením stavby.

5. Povolení se vydává na dobu spojenou s užíváním vodního díla. Pokud bude v dané lokalitě vybudována 
centrální čistírna odpadních vod, budou domovní čistící jednotky vyřazeny z provozu a odpadní vody z 
RD budou přepojeny přímo do kanalizace, dle pokynů jejího vlastníka nebo provozovatele.

6. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesy ČR s.p. pod č.j. LCR955/003257/2018 ze dne 12. 11. 2018:
- Vyústění bude provedeno tak, aby nezhoršovalo odtokové – průtočné vlastnosti toku.
- Do vodního toku se nesmí dostat žádné zvláště nebezpečné a závadné látky.
- Správce toku bude včas telefonicky informován v případě jakékoliv mimořádné události týkající se 
Olešenského potoka.

7. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Rokycany, odboru životního 
prostředí pod č.j. MeRo/4558/OŽP/18-2 ze dne 10. 9. 2018 k zásahu do významného krajinného prvku – 
Olešenského potoka:
- Výústní objekt kanalizace bude proveden s opevněním kamenem do betonového lože, v rovině 
s břehem, ve sklonu svahu kynety (stejně tak bude zaříznuto i potrubí). Koryto potoka bude v případě 
potřeby opevněno kamennou rovnaninou. Pouze pokud se toto řešení ukáže jako technicky příliš 
náročné, bude výusť provedena dle zaslaného technického schématu.
- V rámci stavby bude zaslepena stávající výusť kanalizace a překryta přírodním materiálem.
- Přebytečný materiál ze stavby kanalizace nebude ukládán v blízkosti vodního toku.
- Dřeviny v okolí stavby budou důsledně chráněny před poškozením a zničením v souladu s oborovou 
normou ČSN 83 9061Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích.
- Po skončení prací bude okolí stavby v nejbližším možném termínu uvedeno do původního stavu, včetně 
zatravnění odkrytého půdního povrchu a zajištění stability břehu potoka.

8. Stavba může být užívána jen na základě kolaudačního souhlasu dle § 15 cit. vodního zákona a § 122 
cit. stavebního zákona. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný vodoprávní úřad. K žádosti 
stavebník přiloží: 

-předávací a  přejímací protokol
-doklad o uvedení čistírny do provozu
-doklad o těsnosti nádrže čistírny 
-doklad o těsnosti venkovní kanalizace
-provozní řád ČOV 
-revizní zprávu o  el. zařízení.

9. Stavba bude provedena vč. závěrečné kontrolní prohlídky (kolaudace) nejpozději do 31. 12. 2021.
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II.    dle ust. § 8 odst. 1 písm. c. vodního zákona

v y d á v á  p o v o l e n í

k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z ČOV č. 7 do vod podzemních na 
pozemku p.č. 1559 v k.ú. Olešná u Radnic, v obci Němčovice, okres Rokycany, kraj Plzeňský, č. hg. poř. 1 -
11-01-0640-0-00, ID a název vodního útvaru podzemních vod: 62300 „Krystalinikum, proterozoikum a 
paleozoikum v povodí Berounky“, v následujícím rozsahu:

množství:
Qprům – 0,005 l/s
Qmax –  0,006 l/s
Qměs –  12 m3/měsíc
Qrok -    144 m3/rok

jakost: „m“
BSK5  -  40 mg/l 5,77 kg/rok
CHSKCr -   150 mg/l 26,60 kg/rok
NL  -     30 mg/l 4,32 t/rok
N-NH4

+ - 20 mg/l 2,88 kg/rok

Orientační určení polohy nakládání s vodami souřadnicemi X, Y: X = 1057383, Y = 808318.

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních se vydává ve smyslu 
ust. § 9 odst. 1 vodního zákona za splnění těchto podmínek a povinností:

1)      Provozovatel bude zajišťovat u akreditované laboratoře 2x ročně odběr a rozbor vzorků 
vypouštěných odpadních vod. Vzorky budou odebírány na odtoku z ČOV. Typ vzorku 
bude dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 
minut. Zjišťované ukazatele: BSK5, CHSKCr, NL.

2)      Odběry vzorků budou prováděny 1x v letním období a 1x ve zbývající části roku tak, aby interval 
mezi odběry vzorků činil cca 6 měsíců.

3)      Množství vypouštěných odpadních vod bude určováno dle směrných čísel roční spotřeby vody, 
příp. dle odebrané vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.

4)      Výsledky obou rozborů odpadních vod a údaje o množství vypouštěných odpadních vod 
(dle směrných čísel) bude provozovatel zasílat 1x ročně vodoprávnímu úřadu MěÚ Rokycany, a to vždy 
do 28. 2. následujícího roku.

Povolení k nakládání s vodami se vydává na dobu do 31. 12. 2028.

III.    dle ust. § 8 odst. 1 písm. c. vodního zákona

v y d á v á  p o v o l e n í

k nakládání s povrchovými vodami – k vypouštění odpadních vod z ČOV č. 6 do vod povrchových – 
Olešenského potoka na pozemku p.č. 1840 v k.ú. Olešná u Radnic, v obci Němčovice, okres Rokycany, kraj 
Plzeňský, č. hg. poř. 1 -11-01-0640-0-00, IDVT 10250975, v následujícím rozsahu:

množství:
Qprům – 0,007 l/s
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Qmax –  0,02 l/s
Qměs –  18 m3/měsíc
Qrok -    216 m3/rok

jakost: „p“ „m“
BSK5  -  30 mg/l 50 mg/l 6,48 kg/rok
CHSKCr -   110 mg/l 170 mg/l 23,76 kg/rok
NL  -     40 mg/l 60 mg/l 8,64 kg/rok

Orientační určení polohy nakládání s vodami souřadnicemi X, Y: X = 1057288, Y = 808169.

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových se vydává ve smyslu ust. § 9 odst. 1 vodního 
zákona za splnění těchto podmínek a povinností:

1)      Provozovatel bude zajišťovat u akreditované laboratoře 2x ročně odběr a rozbor vzorků 
vypouštěných odpadních vod. Vzorky budou odebírány na odtoku z ČOV. Typ vzorku A - směsný, 
získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut po dobu 2 hodin. Zjišťované 
ukazatele: BSK5, CHSKCr, NL.

2)      Odběry vzorků nebudou prováděny za neobvyklých situací - při přívalových deštích a povodních.

3)      Množství vypouštěných odpadních vod bude určováno dle směrných čísel roční spotřeby vody, 
příp. dle odebrané vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.

4)      Výsledky obou rozborů odpadních vod a údaje o množství vypouštěných odpadních vod 
(dle směrných čísel) bude provozovatel zasílat 1x ročně vodoprávnímu úřadu MěÚ Rokycany, a to vždy 
do 28. 2. následujícího roku.

Povolení k nakládání s vodami se vydává na dobu do 31. 12. 2028.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, obdržel dne 1. 10. 2018 žádost Obce Němčovice, IČO: 
00573922, se sídlem Němčovice č.p. 37A, 338 24 Břasy, o vydání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) a o povolení k nakládání s vodami na stavbu vodního 
díla - „Soustava domovních čistíren odpadních vod Olešná u Radnic (obec Němčovice)“, na pozemcích p. č.  
st.31, 1277/1, st.44, 4, st.18, st.19, 1277/2, st.76, 1561, 1559, 1330, 1840 v k.ú. Olešná u Radnic, v obci 
Němčovice, okres Rokycany, kraj Plzeňský

Projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení vypracoval v srpnu 2017 Ing. Václav Chvátal, 
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0200195). Hydrogeologické posouzení 
vypouštění odpadních vod z ČOV č. 7 do vod podzemních vypracoval v listopadu 2018 Mgr. Václav Rýdl, 
držitel odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie a sanační geologie (č. 1462/2001).

Záměr je přípustný za podmínek uvedených v závazném stanovisku orgánu územního plánování, které vydal 
Městský úřad Rokycany, odbor stavební, pod č.j. MeRo/5430/OST/18 Stu ze dne 16. 7. 2018.

Projektová dokumentace řeší stavbu 7 domovních čistíren odpadních vod typu KLARO EASY PZV 5 EO 
(ČOV č. 1 – 4, 7) a KLARO EASY PZV 7 EO (ČOV č. 5 a 6) od firmy ASIO Brno včetně propojovacího 
potrubí (přítok surových a odtok vyčištěných odpadních vod), revizní šachty a přípojek do stoky veřejné 
kanalizace, potrubí s výústním objektem do vodního toku  - Olešenského potoka (ČOV č. 6) a vsakovacího 
objektu k zásaku do podzemních vod (ČOV č. 7) umístěného na pozemku p.č. 1559 v k.ú. Olešná u Radnic. 
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Přípojky odtoku vyčištěné vody budou gravitační z PVC DN 150.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala předepsané doklady, vodoprávní úřad usnesením pod č.j. 
MeRo/5187-1/OŽP/18 ze dne 3. 10. 2018 vyzval žadatele k doplnění žádosti a řízení přerušil do 30.11. 2018.

Žádost byla doplněna dne  20. 11. 2018, následně vodoprávní úřad pod č.j. MeRo/5187-2/OŽP/18 ze dne 
26.11.2018 zahájil společné řízení, a to formou veřejné vyhlášky. Ve stanovené lhůtě nebyly doručeny žádné 
námitky, připomínky a důkazy.

V případě ČOV č. 6, kde je navrženo vypouštění vyčištěných odpadních vod do Olešenského potoka, bylo 
doloženo souhlasné vyjádření správce Olešenského potoka – st. podniku Lesy ČR pod č.j. 
LCR955/003257/2018 ze dne 12. 11. 2018. Rozhodující podmínky správce toku byly zpracovány po 
podmínek výroku tohoto rozhodnutí.

K žádosti o povolení stavby byly předloženy následující doklady:
- projektová dokumentace stavby vypracovaná v srpnu 2017 Ing. Václavem Chvátalem, autorizovaným 
inženýrem pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0200195)
- hydrogeologické posouzení vypouštění odpadních vod z ČOV č. 7 do vod podzemních, vypracované v 
listopadu 2018 Mgr. Václavem Rýdlem, držitelem odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie a sanační 
geologie (č. 1462/2001)
- závazné stanovisko s Městského úřadu Rokycany, odboru stavebního pod č.j. MeRo/5430/OST/18 Stu ze 
dne 16. 7. 2018
- souhrnné stanovisko Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí pod č.j. MeRo/3295/OŽP/18 
ze dne 18. 7. 2018
- závazné stanovisko s Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí pod č.j. MeRo/4558/OŽP/18-
2 ze dne 10. 9. 2018 k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku Olešenského potoka
- souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou.

Správní poplatek ve výši 300 Kč byl zaplacen bezhotovostně dne 7. 1. 2019.

Po přezkoumání žádosti z hlediska zákona o vodách a širších vodohospodářských zájmů bylo zjištěno, že 
povolení ke zřízení vodního díla neporušuje obecné ani jiné oprávněné zájmy. V průběhu vodoprávního 
řízení nebyly vzneseny ke stavbě ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů žádné námitky. Proto bylo 
rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu 
Plzeňského kraje v Plzni, podáním odvolání u Městského úřadu Rokycany. V této lhůtě podané odvolání má 
odkladný účinek. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

 otisk úředního razítka
                                                                                                                   Ing. Ladislav  J a n í k 
                                                                                                           vedoucí odboru životního prostředí
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Obdrží:

Účastníci řízení:
- Obec Němčovice
- Lesy České republice, s.p., správa toků – oblast povodí Berounky
- Zdeňka Bláhová, Olešná 16, 338 24 Břasy
- Jan Kopecký, Viklefova 1928/2, Žižkov, 130 00 Praha 3
- Petra Kopecká, Viklefova 1928/2, Žižkov, 130 00 Praha 3
- František Svoboda, Olešná 26, 338 24 Břasy
- Václav Štrunc, Olešná 34, 338 24 Břasy
- Dana Štruncová, Olešná 34, 338 24 Břasy
- Ing. Dušan Horvát, Olešná 8, 338 24 Břasy
- Mgr. Dana Horvátová, Olešná 8, 338 24 Břasy
- Evžen Beran, Olešná 46, 338 24 Břasy
- Iveta Beranová, Olešná 46, 338 24 Břasy
- Bozena Patricia Beran, Farinellistrasse 4, 807 96 München, Spolková republika Německo
- Ing. Petr Ferschmann, Olešná 51, 338 24 Břasy
- Bc. Vendula Ferschmannová, Olešná 51, 338 24 Břasy

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

Ostatní:
Ostatní účastníci - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám 
(doručeno veř. vyhláškou):
Pozemky p.č. st. 29, 91, 94, 99/1, 1192/2, 1275/1, 1277/13, st.41, 12/1, 1241/1, 1322/1, 1368, 1371, 1372, 
st.47, 1867/1, 1331, 1332, 1258/6, st. 53, 3, 59/2, 61, 1267/15, 1328, 1329, 1334, st.21, 65, st.4, 22/1, 24, 
26/1, 1838, 1839, 1841

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručeno jednotlivě):
Městský úřad Rokycany
Obecní úřad Němčovice

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

Datum zveřejnění na úřední desce: Datum sejmutí z úřední desky:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

……………… ……………….

V elektronické podobě umožňující V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno od: dálkový přístup zveřejněno do:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

……………… ……………….
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