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MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
odbor životního prostředí 
Masarykovo náměstí 1
Střed

              337 01 Rokycany

Naše  č.j. Vyřizuje/linka Rokycany 
MeRo/775-1/OŽP/19         Štefan Timko/249   13. 2. 2019

                     stefan.timko@rokycany.cz

V E Ř E J N Á     V Y H L Á Š K A

OZNÁMENÍ   O   ZAHÁJENÍ   SPOLEČNÉHO   ŘÍZENÍ

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

 (dále jen "žadatel") podala dne 11. 2. 2019 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení (dále jen „společné povolení“) na stavbu:

„Němčovice – kanalizace – západní část, stoky „A3“ a „A3a“

na pozemcích p.č. 417/4, st. 20, 30, 18/2, 18/4, 18/5, 18/6, 18/9, 18/10, 233/1, 233/6, 233/9, 233/21, 233/24 
v k.ú. Němčovice, v obci Němčovice, okres Rokycany, kraj Plzeňský. Dnem podání žádosti bylo zahájeno 
společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“). 

Předmětem společného řízení o povolení stavby je:

prodloužení sítě splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu pro připojení nových rodinných domů v západní 
části obce Němčovice. Stavba sestává ze 3 stavebních objektů:

SO 01 – stoka „A3“ – 1. část :
Stoka z trub PVC-U-KG-SN 8 v délce 180,7 m, z toho v profilu DN 250 v délce 123,8 m a v profilu DN 200 
v délce 56,9 m.

SO 02 – stoka „A3“ – 2. část :
Stoka z trub PVC-U-KG-SN 8 v profilu DN 200 v délce 138,2 m.

SO 03 – stoka „A3a :
Stoka z trub PVC-U-KG-SN 8 v profilu DN 200 v délce 104,75 m.

Na trasách bude osazeno celkem 15 vstupních a revizních šachet, z toho jedna (Š26) bude vybavena jako 
spadiště s rozdílem výšek dna 1,8 m. Nová kanalizační stoka A3 bude napojena na pozemku p.č. 417/4 v k.ú. 
Němčovice na stávající kanalizační stoku „A“, která je přítokem do komunální kořenové čistírny odpadních 
vod. Stavba kanalizačních stok bude prováděna pokládkou potrubí do otevřeného výkopu.

Projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení vypracoval v listopadu 2018 Ing. Václav Chvátel,  
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0200195).

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 jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje 
zahájení společného řízení dle § 94m stavebního zákona.

Vzhledem k tomu, že žádost o povolení stavby spolu s projektovou dokumentací poskytuje dostatečný 
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podklad pro posouzení staveb, a správnímu orgánu jsou dobře známy poměry staveniště z předešlé úřední 
činnosti v této lokalitě, bylo v souladu s ust. § 94m odst. 3 cit. stavebního zákona upuštěno od  ústního jednání 
spojeného s ohledáním na místě.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou dle § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona 
uplatnit svá závazná stanoviska, námitky, popřípadě důkazy k výše uvedené stavbě do 

15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 
Do podkladů rozhodnutí lze ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu nahlédnout v budově Městského úřadu 
Rokycany, odboru životního prostředí (I. patro, kancelář č. 126 v úřední dny, tj. v pondělí a středu od 7:15 
do 16:45 hodin (nebo v ostatní pracovní dny po telefonické domluvě). 

Vodoprávní úřad současně dává možnost účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se 
k podkladům pro rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro námitky a připomínky. 
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 pětidenní lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž 
vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ust. § 115 odst. 8 vodního 
zákona.

Dle § 94n odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 
rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, nepřihlíží.

 Dle § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může 
uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání 
stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické 
nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení 
námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního 
právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním 
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, 
které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které 
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

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 výše stanovené doby (§ 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 předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz 
totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu).

                                                                   Ing. Ladislav J a n í k 
                                                                                                          vedoucí odboru životního prostředí

      otisk úředního razítka
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Obdrží:

Účastníci řízení:
- Obec Němčovice
- Aleš Sedláček, Studentská 2134/109, 323 00 Plzeň
- Zdeňka Sedláčková, Studentská 2134/109, 323 00 Plzeň

Dotčené orgány:
- Městský úřad Rokycany, odbor stavební (závazné stanovisko č.j. MeRo/10399/OST/18 Pol ze dne 

12.12.2018
- 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. 19, st. 26/1, st. 26/2, st. 27, st. 97, st. 114, 10, 11, 13, 31, 417/20, 417/25, 417/26, 443/1, 
443/5, 443/6, 443/10, 18/1, 18/13, 18/15, 22/1, 29, 229/2, 233/8, 233/20, 233/22, 233/23, 233/25, 233/26, 
233/27, 233/28, 233/29, 233/30, 233/31, 233/33, 233/34, 233/35 v k.ú. Němčovice, v obci Němčovice.

Na vědomí:
- Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka

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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