
MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE
Odbor životního prostředí
náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579
344 20 Domažlice

Spis. značka: OŽP-5649/2021
Číslo jednací: MeDO-37605/2021-Hos-DS
Počet listů: 3
Počet příloh: 0
Vyřizuje: Ing. Karolína Hošková
Telefon: 379 719 264
E-mail: karolina.hoskova@mesto-domazlice.cz
Datum: 24.06.2021

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

Petra Bačeová, nar. 02.12.1981, Bořice č.p. 17, Zahořany, 344 01  Domažlice 1,
Miroslav Bače, nar. 19.09.1978, Bořice č.p. 66, Zahořany, 344 01  Domažlice 1,
které zastupuje Ing. Michaela Tanczošová MEPOS, IČO 03861082, nar. 17.12.1990, Žitná č.p. 303, Malé 
Předměstí, 346 01  Horšovský Týn

(dále jen "stavebník") podal dne 10.06.2021 žádost o vydání:

1) povolení k nakládání s vodami

-  k vypouštění  odpadních vod do vod povrchových podle § 8 odst.  1  písm. c)  zákona č.  254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje Plzeňský kraj
Název obce Rybník
Identifikátor katastrálního území 743925
Název katastrálního území Závist u Rybníku
Parcelní čísla dle evidence katastru 
nemovitostí

parc.č.st.  5,  parc.  č.  441/1,  441/5 v katastrálním území 
Závist u Rybníku

Číselný identifikátor vodního toku 10100934
Název vodního toku Nemanický potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 4-01-03-0010-0-00
Říční km vodního toku - -
Útvar povrchových vod DUN_0050  Nemanický  potok  od  pramene  po  státní 

hranici 
Hydrogeologický rajon 6213 Krystalinikum Českého lesa v povodí Schwarzach
Umístění jevu vůči břehu pravý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) 1090169, 876351 (výúst)
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Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh vypouštěných vod splaškové
Druh recipientu povrchová voda – pramenná část bezejmenného přítoku 

Nemanického potoka
Související vodní dílo biologický septik s filtrem
Účel povoleného nakládání s vodami odkanalizování rekreačního objektu č.e. 9 na Závisti

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod

Průměrné povolené 0,0044 l/s
Maximální povolené 0,0378 l/s
Maximální povolené 0,5738 m3/den
Maximální měsíční povolené 0,0175 tis. m3/měs.
Roční povolené 0,140 tis. m3/rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští 12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští 365
Časové omezení platnosti povolení do 30.06.2026
Velikost zdroje znečištění v EO 4

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod

a) BSK5 Hodnota "p" 30 mg/l
a) BSK5 Hodnota "m" 50 mg/l
b) CHSKCr Hodnota "p" 100 mg/l
b) CHSKCr Hodnota "m" 170 mg/l
c) NL Hodnota "p" 40 mg/l
c) NL Hodnota "m" 60 mg/l

Uložená měření

Je uloženo měření množství vypouštěných 
odpadních vod ANO
Způsob měření množství vody dle směrných čísel roční spotřeby vody
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných 
odpadních vod ANO
Počet kontrolních profilů sledování jakosti 1 (kontrolní šachta)
Četnost sledování 2x ročně 
Typ vzorků dvouhodinový směsný

- hodnota „m“ nesmí být překročena

- odběry a rozbory vzorků musí provádět oprávněná laboratoř

- výsledky rozborů vzorků je stavebník povinen archivovat po dobu 5-ti let

2) stavebního povolení

- podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),  
ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  podle  ustanovení  §  94p  odst.  1  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu vodního díla (dále jen 
"stavba"): 

„Biologický septik s filtrem pro rekreační objekt č.e. 9, Závist u Rybníku“

Tel.: 379 719 111 Bank. spojení: 109782579/0300 IČ: 00253316 E-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

ISDS: q25byeg 104594982/0300 DIČ: CZ00253316 www.domazlice.eu str.2/6



Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje Plzeňský kraj
Název obce Rybník
Identifikátor katastrálního území 743925
Název katastrálního území Závist u Rybníku
Parcelní čísla dle evidence katastru 
nemovitostí

parc.č.st.  5 (zastavěná plocha a nádvoří),  parc. č. 441/1 
(ostatní  plocha),  441/5  (zahrada)  v  katastrálním  území 
Závist u Rybníku

Číselný identifikátor vodního toku 10100934
Název vodního toku Nemanický potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 4-01-03-0010-0-00
Říční km vodního toku - -
Útvar povrchových vod DUN_0050  Nemanický  potok  od  pramene  po  státní 

hranici 
Hydrogeologický rajon 6213 Krystalinikum Českého lesa v povodí Schwarzach
Umístění jevu vůči břehu pravý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) 1090160, 876348 (septik)

Údaje o předmětu rozhodnutí

Povolovaná stavba biologický septik, biologický filtr,  revizní šachta, kanalizace - § 55 
odst. 1 písm. c) vodního zákona

Účel povolené stavby přečištění  odpadních vod z  rekreačního objektu č.e.  9  na Závisti  
a jejich vypouštění do vod povrchových

Určení prostorového řešení stavby podzemní válcová plastová nádrž o průměru 1,6 m a výšce 1,5 m 
(septik) a o průměru 1,0 m a výšce 2,1 m (filtr), kanalizační potrubí 
PVC KG DN 150 SN8 dl. 14,5 m

Umístění stavby na pozemku septik  je  umístěn  na  pozemku  p.č.  441/5  ve  vzdálenosti  0,2  m 
od pozemku  parc.č.  441/1  a  ve  vzdálenosti  1,8  m  od  pozemku 
parc.č.st.  4/1   v  k.ú.  Závist  u  Rybníku,  kanalizace  vede od filtru 
po pozemku 441/5 a 441/1 do stávající kanalizace

Stavba obsahuje:

Bilogický septik + filtr
Druh přiváděných vod splaškové
Způsob čištění - mechanické primární sedimentace
                          - biologické anaerobní
Biologický septik typový, dodaný jako kompletní výrobek (SK1-EK)
Bilogický filtr typový, dodaný jako kompletní výrobek (BF1-EK)
Zkušební provoz NE

Kanalizace
PVC KG DN 150 SN8 14,5 m
revizní šachta PP DN 400

Popis stavby:

- Jedná se o výstavbu bilogického septiku a filtru pro odkanalizování rodinného domu -  rekreačního 
objektu č.e. 9 na Závisti. K současnému odkanalizování se nedochovali žádné záznamy. 

Odpadní voda z rekreačního objektu bude odváděna potrubím do tříkomorového septiku SK1-EK od výrobce 
EKOCIS. Septik je válcová vodotěsná plastová nádoba a je vyroben jako tříkomorová nádrž, kde dochází  
v jednotlivých  komorách  k  oddělení  a  sedimentaci  nerozpustných  látek,  k anaerobní  stabilizaci  kalu 
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a zachycení  plovoucích  nečistot.  Středový  vstupní  otvor  umožňuje  kontrolu  stavu  v  septiku  a  přístup 
k odčerpání  kalu  z  jednotlivých  komor.  Předčištěná  voda  ze  septiku  bude  gravitačně  odvedena 
do biologického  filtru  BF1-EK  od  výrobce  EKOCIS.  Biologický  filtr  BF1-EK  obsahuje  filtrační  koše,  jež  se 
postupně obalují vrstvou biomasy, která přispívá k procesu čištění a je následně odčerpávána vestavěným 
kalovým čerpadlem zpět do septiku. Biologický filtr bude propojen potrubím pro zpětné přečerpání kalu 
vestavěným kalovým čerpadlem do septiku. Následně je voda odvedena přes revizní šachtu (PP DN 400)  
do vod povrchových. Vyčištěná voda bude odvedena navrženou kanalizací PVC KG DN 150 SN 8 v délce 14,5  
m do stávajícího trubního vedení v obci, které je vyústěno do vod povrchových. Napojení potrubí na stávající  
vývod z rekreačního objektu bude provedeno pomocí odpovídající přechodky. Napojení na potrubí veřejné 
kanalizace bude provedeno pomocí vyvrtání otvoru do betonového potrubí a osazení odpovídající sedlové  
odbočky.

K podkladům rozhodnutí bylo předloženo:

- žádost o vydání společného povolení,

- žádost o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových,

- závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny Český les,  regionálního pracoviště Správa 
CHKO Český les pod č.j. SR/0132/CL/2021-2 ze dne 15.04.2021,

- sdělení MěÚ Domažlice pod č.j. MeDO-19856/2020-Vac ze dne 15.04.2021,

- souhlas obce Rybník s provedením stavebního záměru,

- vyjádření správce toku Lesů České republiky, s.p. OŘ západní čechy pod č.j. LCR945/049397/2021 ze 
dne 22.04.2021,

- stanovisko  správce povodí  Povodí  Vltavy,  státní  podnik  pod č.j.  PVL-25674/2021/340/Hr ze  dne 
09.04.2021,

- stanovisko GasNet, s.r.o., pod č.j. 5002348036 ze dne 31.03.2021,

- sdělení ČEZ Distribuce, a.s., pod č.j. 0101496206 ze dne 31.03.2021,

- vyjádření CETIN, a.s., pod č.j. 608286/21 ze dne 31.03.2021,

- doklady o vlastnických právech k pozemkům a nemovitostem,

- plná moc,

- 3x  projektová  dokumentace,  kterou  zpracovala  Ing.  Michaela  Tanczošová,  autorizovaný  inženýr 
pro stavby  vodního  hospodářství  a  krajinného  inženýrství,  ČKAIT  –  0202320,  datum:  III/2021,  
zakáz.č. 21_9.

Dnem obdržení žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice, jako vodoprávní úřad příslušný podle §106 odst.1 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 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  (dále  jen  "stavební  zákon"),  oznamuje  podle  § 115  odst. 1  vodního  zákona 
a § 94m odst. 1 stavebního zákona a § 47 odst.  1 správního řádu zahájení  společného řízení,  ve kterém 
podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu jsou 
dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru 
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a stanovení podmínek k jeho provádění. Podle § 94m odst. 3 stavebního zákona v souladu s § 36 odst. 1 
správního řádu mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě 
důkazy do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 

Vodoprávní úřad současně dává účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit  
se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek a připomínek. 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 ve smyslu zásady koncentrace řízení zakotvené v § 94m odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží.

Do podkladů rozhodnutí lze ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu nahlédnout v budově Městského úřadu 
Domažlice,  odboru životního prostředí  (II.  patro,  kancelář  č.  306),  U Nemocnice č.p.  579, Domažlice ve  
dnech  Po,  St  7:30-12:00  a  12:30-17:00  hod.,  Út,  Čt  7:00-11:30  a  12:00-15:15  (nejlépe  po  předchozí  
telefonické domluvě).
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 ve výše uvedené lhůtě (§ 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:
-  dle  §  50  odst.  2  správního  řádu  poskytovat  správnímu  orgánu  veškerou  potřebnou  součinnost  při  
opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí,
- dle § 52 správního řádu označit důkazy na podporu svých tvrzení,
- účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s § 36 odst. 5 správního řádu povinen předložit na výzvu 
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném termínu, 
jinak  se  k nim  nepřihlíží.  K  závazným  stanoviskům  a  námitkám  k  věcem,  o  kterých  bylo  rozhodnuto 
při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, 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.

Námitky  vodoprávní  úřad  posoudí  na  základě  obecných  požadavků  na  výstavbu,  závazných  stanovisek, 
popřípadě  rozhodnutí  dotčených  orgánů  nebo  technických  norem,  pokud  taková  námitka  nepřesahuje 
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rozsah jeho působnosti.  O námitce občanskoprávní  povahy si  vodoprávní  úřad učiní  úsudek a rozhodne 
ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných 
práv. 

Bc. Petr März

vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:
zástupce stavebníka (dodejky)
Ing. Michaela Tanczošová MEPOS, IDDS: gwgzawv
 
ostatní účastníci společného řízení podle § 94k písm. b) a e) stavebního zákona (dodejky)
Obec Rybník, IDDS: yziavaa

ostatní účastníci  řízení, kterým se prokazatelně nedaří doručit nebo jsou neznámého pobytu podle § 25  
odst. 2 správního řádu, se rozhodnutí doručí veřejnou vyhláškou
Jiří Janový, adresa neznámá (vlastník pozemku parc.č.st. 70)

ostatní účastníci řízení o vydání povolení k nakládání s vodami podle § 115 odst. 16 vodního zákona 
(dodejky)
Obec Rybník, IDDS: yziavaa

dotčené orgány
Agentura  ochrany  přírody  a  krajiny  České  republiky,  Správa  chráněné  krajinné  oblasti  Český  les,  IDDS:  
p89dyjj

úřady pro vyvěšení oznámení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
MěÚ Domažlice, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice
Obecní úřad Rybník, Rybník 13, 345 25 Hostouň

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů

Vyvěšeno dne: …................................... Sejmuto dne: ….........................................

a současně zveřejněno na elektronické desce úřadu způsobem umožňující dálkový přístup.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
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