MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE
odbor životního prostředí
Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112

Číslo jednací: 1902/21/ZPR/Jah
Spisová značka: 1782/21/ZPR/Jah
Úředně oprávněná osoba: Ing. Jahnová, Ph.D., 151
Kontakt: 376 540 165, zjahnova@mususice.cz

V Sušici dne 28. 6. 2021

Oznámení o zahájení společného řízení ke stavebnímu záměru „Likvidace odpadních vod pro
RD č.p. 30 - Podmokly“ a k povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, vše
na pozemku st.č. 31 v k.ú. Podmokly u Sušice
Jiří Krabec, Kšice 83, 349 01 Kšice dne 7. 6. 2021 podal žádost o společné povolení stavebního
záměru „Likvidace odpadních vod pro rd č.p. 30 - Podmokly“ a o povolení k vypouštění odpadních vod
do vod podzemních, vše na pozemku st.č. 31 v k.ú. Podmokly u Sušice za účelem čištění odpadních
vod z rekreačního objektu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Popis záměru:
Septik, zemní filtr i vsakovací objekt budou umístěny na pozemku st.č. 31 (druh pozemku zastavěná
plocha a nádvoří), vsak cca 0,3 m od hranice pozemku p.č. 12/1 (druh pozemku zahrada) dle
koordinačního situačního výkresu C 3 v měřítku 1:250. Pozemky se nachází v k.ú. Podmokly u Sušice.
Čištění odpadních vod je navrženo v typovém tříkomorovém septiku S3 od firmy Hydroclar, s.r.o.,
Tanvaldská 263, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou. Jedná se o plastový kontejner kruhového tvaru,
vnějšího průměru 1,85 m a světlé výšce 1,5 m, vyrobený z polypropylenu. Do septiku bude přivedena
kanalizačním potrubím PVC KG DN 125 v délce 1,8 m splašková voda z objektu, ze septiku povede
dále v délce 1,8 m do zemního filtru a odtud potrubím v délce 17,1 m do vsakovacího objektu. Před
vsakovacím objektem bude umístěna PP šachtice DN 300, ve které je navržen odběr kontrolních
vzorků. Vsakovací objekt je navržen jako vsakovací jímka o rozměrech 0,7 x 3,0 x 1 m, náplň
z kameniva frakce 32-63 mm, mezi náplň jímky a stěnu výkopu bude vložena separační vrstva
z geotextílie.
Navržené limity znečištění odpadních vod na odtoku z ČOV v mg/l:
„m“(mg/l)
BSK5
40
CHSKCr
150
NL
30
N-NH4+
20
„m“ – nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vody vypouštěných do vod podzemních
Způsob čištění – mechanicko-biologické
Účel stavby – čištění odpadních vod z rekreačního objektu
Požadované množství vypouštěných odpadních vod do vod podzemních:
Prům. denní 0,0014 l/s, max. 0,0014 l/s, max. měsíční 13,95 m3, roční 44 m3.
Počet EO – 3
Požadovaná doba vypouštění – 10 let
Způsob vypouštění odpadních vod – vsak
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Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle
§ 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 podle § 15 odst. 5 vodního
zákona a § 15, odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, § 115 vodního zákona a § 94m stavebního zákona zahájení společného řízení ve věci
žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a o společné povolení ke
stavebnímu záměru „Likvidace odpadních vod pro rd č.p. 30 - Podmokly“ vše na pozemku st.č. 31
v k.ú. Podmokly u Sušice, a zároveň nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené
s ohledáním na místě na den
3. 8. 2021 v 9:00 hodin
se srazem u č.p. 30 Podmokly.
Konání veřejného ústního jednání ke společnému povolení záměru se oznamuje veřejnosti veřejnou
vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem.
Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu společného
řízení a veřejném ústním jednání, včetně grafického vyjádření záměru (situace stavby), byla
bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na místě:
u vstupu k objektu k bydlení č.p. 30 Podmokly
Účastníci řízení mohou své námitky, popř. důkazy uplatnit v termínu nejpozději při ústním jednání, jinak
k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou být uplatněny připomínky veřejnosti a stanoviska
dotčených orgánů. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, připomínkám popř.
důkazům se nepřihlíží.
Po uplynutí lhůty pro námitky a připomínky vodoprávní úřad dává možnost účastníkům řízení
a veřejnosti v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům pro
rozhodnutí a to ve lhůtě 5 dní. Po uplynutí této lhůty bude přikročeno k vydání rozhodnutí. 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 budou vyhodnoceny jako námitky opožděné, k nimž
vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí
(2. patro, kancelář č. 202, úřední hodiny: pondělí 8.00-12.00. a 12.30 -17.00, středa 8.00-12.00. a 12.30 -17.00
a pátek 8.00-12.00. a 12.30 -14.00).
Poučení:
Účastník řízení si může podle § 33 odst. 1 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení
se prokazuje písemnou plnou mocí.
Účastníci mají právo podle § 36 odst. 2 správního řádu vyjádřit v řízení své stanovisko.
Účastníci řízení mají podle ustanovení § 38 odst. 4 správního řádu právo činit si výpisy ze spisu
a právo na pořízení kopie spisu nebo jeho části.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží v souladu s § 94n odst. 2 stavebního zákona.
Účastník řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona může podle ustanovení § 94n odst. 3
stavebního zákona uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci,
způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi
může být 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
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postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
„otisk úředního razítka“
Ing. Ivana Zemenová
vedoucí Odboru životního prostředí
Rozdělovník:
Obdrží k vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Sušice
Obecní úřad Podmokly
Obdrží na doručenku:
- účastníci řízení k povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních:
Jiří Krabec, Kšice 83, 349 01 Kšice
datová schránka:
Obec Podmokly, Podmokly 38, 34201 Sušice
- účastníci společného řízení ke stavebnímu záměru:
Jiří Krabec, Kšice 83, 349 01 Kšice
Hvostálová Jana, č. p. 70, 34201 Podmokly
Podlesný Milan, č. p. 29, 34201 Podmokly
datová schránka:
Obec Podmokly, Podmokly 38, 34201 Sušice
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Městského úřadu Sušice
a Obecního úřadu Podmokly.
Vyvěšeno na úřední desce

Sejmuto z úřední desky

dne...................................

dne..............................

Vyvěšeno na elektronické úřední desce

Sejmuto z elektronické úřední desky

Dne ………………………

dne …………………….
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