Městský úřad Přeštice
odbor životního prostředí
Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice, telefon 379 304 555, ID: hcpbx62

NAŠE SPIS. ZNAČKA:
NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

OŽP/5049/2018/VOT
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OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA:
TELEFON:
E-MAIL:

Tomáš Vondrovic
379 304 522
vondrovic@prestice-mesto.cz

DATUM:

11.4.2019

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný 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 (dále jen "vodní zákon") a jako příslušný speciální stavební úřad podle
ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), místně
příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád") ve správním řízení posoudil žádosti o povolení staveb vodních děl a
žádosti o nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c) (vypouštění odpadních vod do vod povrchových)
a podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona (odběru podzemních vod), které dne 24.4.2018 podal
Obec Dolce, IČO 00574163, Dolce č.p. 100, 334 01 Přeštice,
kterého zastupuje Václav Mach, IČO 12465071, Koterovská č.p. 2127/84, Východní Předměstí,
326 00 Plzeň 26
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 8 odst. 1 písm. b) bod č. 1 vodního zákona
vydává povolení

k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru na místě:
Název kraje
Název obce
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Číslo útvaru podzemních vod
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

Plzeňský
Dolce
Dolce
parc. č. 167/62 v katastrálním území Dolce
1-10-03-0740-0-00
6222 Krystalinikum a proterozoikum v
povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy
62222 Krystalinikum a proterozoikum v
povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy
X=1090761 , Y=824868

v tomto rozsahu:
Původ (odebírané) vody (Č 01)
Účel odběru
Studny
Podzemní vody
Údaje o povoleném množství odběru

podzemní voda mělkého oběhu
zásobování areálu obecní ČOV Dolce
studna kopaná
studna
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Průměrný povolený odběr
Maximální povolený odběr
Maximální měsíční povolený odběr
Roční povolený odběr
Časové omezení platnosti povolení pro množství
odebíraných vod
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá

0,01 l/s
0,02 l/s
0,006 tis. m3/měs
0,060 tis. m3/rok
na dobu životnosti studny
12

Povolení k odběru podzemních vod je vydáváno bez ohledu na jakost a množství podzemních vod v místě
tohoto povoleného nakládání s vodami.
II. Podle § 15 vodního zákona
vydává stavební povolení
ke stavbě vodního díla:
Studna v obci Dolce
(dále jen "stavba") na místě:
Název kraje
Název obce
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

Plzeňský
Dolce
Dolce
parc. č. 167/62 v katastrálním území Dolce
1-10-03-0740-0-00
X=1090761 , Y=824868

Údaje o povolené stavbě:
Název vodního díla
Studny
Počet povolovaných studní (dle Č 03)
Studna sběrná / jímací
Hloubka studny

Studna užitkové vody
studna kopaná
1
jímací
5m

III. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu identifikační údaje osoby zabezpečující odborné vedení stavby.
2. Hloubení studny bude prováděno organizací, která je držitelem oprávnění k činnosti prováděné
hornickým způsobem ve smyslu § 3 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zahájení hloubení studny hornickým způsobem bude provádějící organizací ohlášeno Obvodnímu
báňskému úřadu pro území krajů Plzeňského a Karlovarského oznámeno způsobem stanoveným
vyhláškou č. 104/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Pro hloubení studně bude zpracována příslušná projektová dokumentace odborně kvalifikovanou
osobou s osvědčením odbornou způsobilostí „báňský projektant“.
5. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2021.
IV. Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona
vydává povolení
k nakládání s povrchovými vodami - k vypouštění odpadních vod do nich na místě:
Název kraje
Název obce
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku

Plzeňský
Dolce
Dolce
parc. č. 167/62 v katastrálním území Dolce
IDVT 10273569
bezejmenný levostranný přítok Kucínského
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Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

potoka
1-10-03-0740-0-00
levý břeh
X=1090751 , Y=824875

v tomto rozsahu:
Druh vypouštěných vod (Č 07)
Druh recipientu (Č 08)
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren
odpadních vod
Průměrné povolené
Maximální povolené
Maximální měsíční povolené
Roční povolené
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští
Časové omezení platnosti povolení
Velikost zdroje znečištění v EO
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod
a) BSK5 t/r
b) CHSKCr t/r
c) NL t/r
a) BSK5 Hodnota 'p'
a) BSK5 Hodnota 'm'
b) CHSKCr Hodnota 'p'
b) CHSKCr Hodnota 'm'
c) NL Hodnota 'p'
c) NL Hodnota 'm'
Uložená měření
Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních
vod
Počet kontrolních profilů měření množství
Četnost měření množství
Způsob měření množství vody (Č 40)
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních
vod
Počet kontrolních profilů sledování jakosti
Četnost sledování
Typ vzorků (Č 05)
V.
1.
2.

vody čištěné
vodní tok
stoka splaškové kanalizace, čistírna
odpadních vod
0,80 l/s
1,15 l/s
2,14 tis. m3/měs.
25,18 tis. m3/rok
12
365
10 let
400
0,76 t/r
2,77 t/r
1,0 t/r
30 mg/l
50 mg/l
110 mg/l
170 mg/l
40 mg/l
60 mg/l
ANO
1
4x ročně
z údajů měřidla průtoku – Parshallova žlabu
ANO
1
4x ročně
A - dvouhodinový směsný

Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:
Odběr vzorků ke sledování jakosti vypouštěných odpadních vod bude prováděn v měrném objektu.
Četnost odběru vzorků je 4x za rok (v intervalu cca 3 měsíců), typ vzorků je A - dvouhodinový
směsný vzorek, získaný sléváním osmi objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15
minut. Pro odběr vzorků budou použity postupy dle ČSN EN 25667-1, ČSN EN 25667-2, ČSN EN
ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-10 a ČSN ISO 5667-14.

VI. Podle § 15 vodního zákona
vydává stavební povolení
ke stavbě vodního díla:
ČOV a kanalizace v obci Dolce
(dále jen "stavba").
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
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Název kraje
Název obce
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Číslo hydrologického pořadí

Plzeňský
Dolce
Dolce
parc. č. 98/1, 98/4, 104, 110/2, 110/9, 112/34,
114/3, 114/8, 118/8, 118/242, 167/61, 167/62,
183/9, 183/10, 183/11, 183/14, 187/8, 246/23,
309, 319/1, 319/5, 323, 325, 326, 327, 329,
330/3, 331, 332/1, 332/2, 332/3, 334/17,
334/18, 334/19, 336/1, 343/4, 358 v
katastrálním území Dolce, parc. č. 667 v
katastrálním území Újezd u Horšic
1-10-03-0740-0-00

Stavební objekty:
•

D.1.2 Nádrže ČOV

•

D.1.3 Propojovací potrubí
Větev a – PE DN 80 / 13,6 m, PP DN 250 / 4,5 m
Větev b – PP DN 200 / 26,5 m
Větev b-1 – PP DN 200 / 10,5 m
Větev c – PP DN 200 / 9,0 m

•

D.2 ČOV – technologie

•

D.3 Splašková kanalizace
Stoka splaškové kanalizace A – PP DN 250 – 1294,70 m
Stoka splaškové kanalizace A-A – PP DN 250 – 547,50 m
Stoka splaškové kanalizace A-B – PP DN 250 – 680,00 m
Stoka splaškové kanalizace A-B-1 – PP DN 250 – 316,70 m
Stoka splaškové kanalizace A-B-1a – PP DN 250 – 42,70 m
Stoka splaškové kanalizace A-B-1b – PP DN 250 – 38,60 m
Stoka splaškové kanalizace A-B-2 – PP DN 250 – 55,50 m
Stoka splaškové kanalizace A-C – PP DN 250 – 99,70 m
Stoka splaškové kanalizace A-D – PP DN 250 – 82,30 m
Stoka splaškové kanalizace A-E – PP DN 250 – 58,00 m
Stoka splaškové kanalizace A-F – PP DN 250 – 107,50 m
Stoka splaškové kanalizace A-G – PP DN 250 – 133,10 m
Stoka splaškové kanalizace A-H – PP DN 250 – 228,80 m
Stoka splaškové kanalizace A-H-1 – PP DN 250 – 61,60 m
Stoka splaškové kanalizace A-I – PP DN 250 – 99,40 m
Stoka splaškové kanalizace A-J – PP DN 250 – 29,60 m
Stoka splaškové kanalizace A-K – PP DN 250 – 294,20 m
Čistírna odpadních vod (ČOV)
Druh přiváděných vod (Č 07)
Mechanické čištění
Biologické čištění

městské odpadní
jiné – smočistící česle
aktivační s nitrifikací a se zahuštěním
přebytečného kalu
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Zkušební provoz
Délka zkušebního provozu
Projektované parametry čistírny
Počet napojených EO
Stoková síť
Druh stokové sítě (Č 42)
Celková délka stok
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí
dle Č 42)
Nejmenší jmenovitá světlost stoky
Největší jmenovitá světlost stoky

ANO
12 měsíců
400
gravitační
4169,90 m
4169,90 splašková
250 mm
250 mm

Údaje o předmětu rozhodnutí:
Název kanalizačního systému
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren
odpadních vod
Kanalizační soustava (Č 24)
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)
Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)
Počet napojených obcí
Zpracování provozního řádu uloženo
Název vodního díla

Kanalizace obce Řenče
čistírna odpadních vod, stoková síť
kanalizace pro veřejnou potřebu
oddílná
1x splašková
1
ANO
ČOV a kanalizace v obci Dolce

Souřadnice stavby – přímé určení polohy:
ČOV (čerpací stanice)

X=1090762

Y=824862

Výústní objekt

X=1090751

Y=824875

Začátek stoky A (Š 01)

X=1090765

Y=824858

Konec stoky A (Š 33)

X=1091804

Y=824311

Začátek stoky A-A (Š 01)

X=1090765

Y=824858

Konec stoky A-A (Š 54)

X=1091102

Y=824460

Začátek stoky A-B (Š 05)

X=1090915

Y=824842

Konec stoky A-B (Š 73)

X=1091400

Y=824600

Začátek stoky A-B-1 (Š 63)

X=1091129

Y=824783

Konec stoky A-B-1 (Š 85)

X=1091353

Y=824566

Začátek stoky A-B-1a (Š 61)

X=1091260

Y=824652

Konec stoky A-B-1a (Š 88)

X=1091289

Y=824683

Začátek stoky A-B-1b (Š 82)

X=1091260

Y=824651

Konec stoky A-B-1b (Š 89)

X=1091233

Y=824623

Začátek stoky A-B-2 (Š 65)

X=1091186

Y=824840

Konec stoky A-B-2 (Š 91)

X=1091179

Y=824895

Začátek stoky A-C (Š 11a)

X=1091051

Y=824690

Konec stoky A-C (Š 95)

X=1091129

Y=824753

Začátek stoky A-D (Š 14)

X=1091136

Y=824598

Konec stoky A-D (Š 100)

X=1091177

Y=824663

Začátek stoky A-E (Š 15)

X=1091169

Y=824563

Konec stoky A-E (Š 101)

X=1091139

Y=824513

Začátek stoky A-F (Š 19)

X=1091258

Y=824512
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Konec stoky A-F (Š 106)

X=1091282

Y=824606

Začátek stoky A-G (Š 20)

X=1091305

Y=824497

Konec stoky A-G (Š 110)

X=1091378

Y=824417

Začátek stoky A-H (Š 21)

X=1091317

Y=824491

Konec stoky A-H (Š 113)

X=1091494

Y=824621

Začátek stoky A-H-1 (Š 112)

X=1091347

Y=824542

Konec stoky A-H-1 (Š 118)

X=1091390

Y=824498

Začátek stoky A-I (Š 24)

X=1091415

Y=824461

Konec stoky A-I (Š 121)

X=1091486

Y=824531

Začátek stoky A-J (Š 27)

X=1091528

Y=824420

Konec stoky A-J (Š 122)

X=1091527

Y=824391

Začátek stoky A-K (Š 31)

X=1091715

Y=824354

Konec stoky A-K (Š 129)

X=1091597

Y=824622

VII. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu identifikační údaje osoby zabezpečující odborné vedení stavby.
2. V místě křížení toku budou kanalizační trubky uloženy podvrtem pod korytem v hloubce nejméně 1,2
m od stávající nivelety toku se zajištěním chráničkou v délce přesahující nejméně dva metry obě
břehové hrany. V případě zásahu bude tento zásah prokonzultován na místě se správcem toku. Do dna
a břehů nebude zasahováno.
3. Při výstavbě bude dbáno, aby nedošlo k rozšíření křídlatky, která se v místě nachází. Postupovat se
bude dle platných předpisů, likvidace a práce s invazivními rostlinami.
4. Realizací nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu toku.
5. Při realizaci nedojde k poškození nebo znečištění koryta LP Kucínského potoka a do toku se
nedostanou závadné látky. Správce toku bude telefonicky včas informován v případě jakékoliv
mimořádné události týkající se toku v jeho správě.
6. Správce toku bude informován o průběhu prací, týkajících se toku. Zahájení a ukončení prací bude
oznámeno správci toku. Případné závady budou odstraněny dle připomínek správce toku.
7. Místo křížení bude trvale označeno označníky na obou břehových hranách.
8. Účinnost ČOV bude ověřena zkušebním provozem v délce 12 měsíců.
9. Zahájení zkušebního provozu oznámí žadatel vodoprávnímu úřadu.
10. Po dobu zkušebního provozu se bude provádět kontrolní odběr vzorků vypouštěných odpadních vod.
Četnost odběru vzorků je 1x za měsíc (v intervalu cca 30 dnů), typ vzorků je A - dvouhodinový
směsný vzorek, získaný sléváním osmi objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15
minut. Pro odběr vzorků budou použity postupy dle ČSN EN 25667-1, ČSN EN 25667-2, ČSN EN
ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-10 a ČSN ISO 5667-14. Sledovány budou navíc ukazatelé Pcelk a NNH4+.
11. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2021.
12. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu žadatel předloží identifikační údaje provozovatele
kanalizace včetně oprávnění k provozování kanalizace ve smyslu § 3 a 6 zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“).
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Dolce, Dolce č.p. 100, 334 01 Přeštice
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Odůvodnění:
Dne 24.4.2018 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše
uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla
doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel písemností ze dne
27.9.2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 29.11.2018.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní
úřad podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání,
protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a
stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky
a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude
možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. Vodoprávní úřad současně dal
možnost účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům
pro rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dnů po uplynutí lhůty pro námitky a připomínky.
Z ustanovení § 160 odst. 2 stavebního zákona mj. vyplývá povinnost provádět stavbu v souladu
s rozhodnutím vodoprávního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací. Projektovou dokumentaci
stavby „ČOV a kanalizace v obci Dolce, vodohospodářská část“ včetně dodatku č. 1 vypracovala
Ingvama, inženýrská a projektová kancelář (zodpovědný projektant Ing. Václav Mach, ČKAIT 0200074)
v 01/2018. Dokumentace řeší stavbu pro odběr podzemních vod a stavbu pro odvádění a čištění
odpadních vod a pro jejich vypouštění do vod povrchových. Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci
rozhodnutí zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené dokumentace včetně dodatku č. 1 společně se štítkem
o povolení stavby.
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí podle § 9 odst. 1 vodního zákona pro odběr podzemních vod
vypracovala Gekon spol. s r. o. (zodpovědná osoba RNDr. Josef Krupař, č. 1405/2001) v 10/2018. Podle
vyjádření plánovaný vodní zdroj nevyvolá vůči svému okolí žádný střet zájmů spojený s prokazatelným
poklesem hladiny podzemní vody při dané lokalizaci vodního zdroje, technické práce ani dlouhodobý
odběr z projektovaného vodního zdroje neovlivní negativně stávající vodní režim v okolí.
K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního
plánování územní rozhodnutí č.j. PR-OVÚP-KON/16796/2017 ze dne 30.6.2017 a souhlas se stavbou
podle § 15 odst. 2 stavebního zákona PR-OVÚP-KON/6297/2018 ze dne 7.3.2018.
Zvláštní užívání komunikace bylo povoleno rozhodnutím Městského úřadu Přeštice, odboru správního a
dopravního č.j. PR-OSD-SED/25137/2016 ze dne 16.9.2016.
Povolení ke kácení stromů s obvodem kmene na 80 cm ve výšce 1,3 m nad zemí vydal Obecní úřad Dolce
rozhodnutím (zn. OÚ – 191/2018) ze dne 12.11.2018.
Povolení k trvalému odnětí části pozemku plnění funkcí lesa vydal Městský úřad Přeštice, odbor
životního prostředí jako orgán státní správy lesů pod č.j. PR-OŽP-TRS/29020/2018 ze dne 6.12.2018.
Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:
- K stavbě kopané studny vydal Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Karlovarského
vyjádření zn.: SBS 30483/2018/OBÚ-06 ze dne 8.10.2018. Upozornění vyjádření byla zahrnuta do
výroku III tohoto rozuhodnutí.
- K stavbě vydal Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko č.j. HSPM- 20028/2016 ÚPP ze dne 28.3.2018 – souhlasné bez podmínek.
- K stavbě vydala Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č.j.
KHSPL/6396/24/21/2018 ze dne 5.4.2018 – souhlasné bez podmínek.
- K stavbě vydala Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje, Územní odbor
Plzeň-venkov, Dopravní inspektorát stanovisko dotčeného orgánu č.j. KRPP-43852-2/ČJ-2018031106-47 ze dne 19.3.2018 – souhlasné bez podmínek.
- Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí jako příslušný orgán ochrany ovzduší udělil souhlas
se stavbou centrální ČOV závazným stanoviskem č.j. PR-OŽP-VOK/18692/2016 ze dne 5.9.2016 bez
podmínek.
- Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí jako příslušný orgán ochrany přírody udělil souhlas
k zásahu do významných krajinných prvků vodní tok a les závazným stanoviskem č.j. PR-OŽPVOK/18692/2016 ze dne 5.9.2016 bez podmínek.
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K žádostem jsou předloženy informace o existenci inženýrských sítí jednotlivých správců těchto sítí.
K stavbě na pozemcích, jež nejsou ve vlastnictví žadatele, jsou doloženy smlouvy o právu provést stavbu
(Josef Bultas, Pavel Šiling), o omezení užívání nemovitosti (SÚS PK) a o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemenesouhlas vlastníka (ČR - SPÚ).
K žádostem bylo předloženo stanovisko Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Berounka jako správce
povodí zn. 14045/2018-343/Br SP-2018/3319 ze dne 12.3.2018 s připomínkami. Připomínku č. 1 žadatel
dodatkem č. 1 dokumntace splnil. Připomínku č. 2 vodoprávní úřad zahrnul do výroku VII tohoto
rozhodnutí.
K žádostem bylo předloženo vyjádření Lesů České republiky, státního podniku, ST – oblast povodí
Berounky, Plzeň jako správce dotčeného vodního toku č.j. LCR955/007768/2016 ze dne 25.4.2016.
Relevantní podmínky správce vodního toku byly zahrnuty do výroku VII tohoto rozhodnutí.
Z ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že stavbu předmětného vodního díla může jako
zhotovitel provádět jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění
stavby stavbyvedoucím. Proto vodoprávní úřad stanovil podmínku č. 1 výroku III tohoto rozhodnutí a
podmínku č. 1 výroku VII tohoto rozhodnutí.
Podmínku č. 5 výroku III tohoto rozhodnutí a podmínku č. 11 výroku VII tohoto rozhodnutí vodoprávní
úřad stanovil podle návrhu žadatele.
Z důvodu ověření účinnosti ČOV byl stanoven zkušební provoz a podmínky s ním související.
Množství odebíraných podzemních vod bylo stanoveno v souladu s žádostí a vyjádřením osoby
s odbornou způsobilostí podle § 9 odst. 1 vodního zákona.
Množství a emisní standardy ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních a četnost odběrů vzorků
vypouštěných odpadních vod byly stanoveny v souladu s žádostí a s přílohami č. 4 a 7 nařízení vlády č.
401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod,
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
oblastech.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony
a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti a projednání věci s účastníky řízení nebyly shledány
důvody bránící povolení.
Záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že
nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby ve věci žádosti o povolení staveb vodních děl je:
- podle § 109 písm. c) stavebního zákona: Josef Bultas, Pavel Šiling, Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Plzeňský kraj
- podle § 109 písm. d) stavebního zákona: ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o.,
- podle § 109 písm. e) stavebního zákona: vlastnící pozemků (a staveb na nich): st.1/1, st.1/2,
st.1/3, st.1/4, st.1/5, st.1/6, st.1/8, st.1/9, st.1/10, st..2/1, st.2/2, st.3/1, st.4/1, st.6, st.7, st.8, st.9/1, st.9/2,
st.11, st.13/1, st.15, st.16, st.17/1, st.18, st.19, st.20, st.21, st.22/2, st.23, st.24, st.25, st.26, st.28, st.31,
st.32, st.33, st.34, st.35/1, st.35/2, st.36, st.37/1, st.37/2, st.43, st.44, st.45, st.46, st.47, st.48, st.49, st.51/1,
st.52, st.53, st.54, st.55, st.56/1, st.56/2, st.57, st.58, st.59, st.60, st.61, st.62, st.65, st.66, st.67, st.68, st.69,
st.70, st.71, st.72, st.73, st.74, st.75, st.76, st.78, st.79, st.80, st.81, st. 82, st.83/1, st.83/2, st.84, st.86/1, st.
87, st.89, st.90, st.91/1, st.96, st.97, st.102, st.107, st.108, st.109, st.114, st.117, st.118, st.119, st.121,
st.122, st.124, st.125, st.126, st.127, st.130, st.132, st.136, st.137, st.138, st.139/1, st.140, st.143, st.147,
st.150, st.151, st.156, st.159, st.160, st.161, st.162, st.163, st.168, st.169, st.170, st.171, st.173, st.174, 1/1,
1/3, 6/4, 6/5, 8/1, 11/2, 14/1, 14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 17/1, 17/3, 19/1, 19/3, 20/1, 20/2, 26/1, 29, 30/1,
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30/2, 32, 36, 39, 46/1, 46/2, 47/1, 52, 56/1, 56/2, 56/3, 63/4, 66/1, 70/1, 70/2, 72/1, 72/3, 72/5, 79/2, 79/3,
80/1, 82/1, 82/3, 83/1, 83/3, 87/1, 87/5, 89, 90/9, 92/1, 92/5, 94/1, 94/2, 94/3, 95/1, 95/2, 98/2, 99/7,
99/16, 102/1, 102/2, 102/3, 103/1, 103/2, 103/5, 105, 107/1, 107/2, 110/1, 110/5, 110/8, 112/1, 112/5,
112/7, 112/8, 112/10, 112/12, 112/15, 112/16, 112/17, 112/18, 112/19, 112/30, 112/31, 112/32, 112/35,
112/38, 112/39, 112/40, 113/1, 113/3, 113/62, 113/63, 113/64, 113/65, 113/66, 113/68, 113/69, 113/70,
113/71, 113/72, 113/73, 113/74, 113/75, 113/76, 113/77, 113/78, 113/79, 113/80, 113/81, 113/82, 113/83,
113/84, 113/85, 113/86, 113/87, 113/92, 113/93, 113/100, 113/101, 113/102, 113/103, 113/104, 113/105,
114/5, 114/203, 114/204, 118/2, 118/5, 118/6, 118/234, 118/257, 118/258, 118/259, 118/260, 118/261,
118/262, 118/263, 118/264, 118/265, 118/268, 118/269, 128/1, 132/59, 167/60, 167/63, 183/1, 183/2,
183/13, 187/7, 189, 245/4, 245/5, 245/11, 246/2, 246/4, 246/15, 246/16, 246/22, 246/24, 246/25, 246/26,
256/4, 256/6, 256/8, 256/9, 256/12, 256/13, 256/14, 314, 315, 318/1, 318/2, 319/2, 319/3, 319/4, 321/1,
330/4, 349, 350, 353, 354, 359/1, 359/2, 367, 371, 373, 376 v k.ú. Dolce, 610, 611 v k.ú. Újezd u Horšic
- podle § 115 odst. 4 vodního zákona: Obec Horšice
- podle § 115 odst. 5 vodního zákona: Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí
Berounky
Účastníci řízení - další dotčené osoby ve věci žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových je:
- podle § 115 odst. 5 vodního zákona: Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí
Berounky
Účastníci řízení - další dotčené osoby ve věci žádosti o povolení k odběru podzemních vod je:
- ve věci nejsou další dotčené osoby
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Vodoprávní úřad upozorňuje, že podle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona je žadatel mj.
povinnen oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět, před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na
staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu a ohlašovat
vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.
Z ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že stavbu uvedených vodních děl nemůže žadatel
provést sám pro sebe svépomocí.
Stavbou, jejím prováděním a provozem nesmí být způsobena škoda třetím osobám, zejména při zásahu na
sousedních pozemcích, do stávajících staveb včetně sítí, případné vzniklé škody je třeba řešit na základě
dohody stran či u příslušného soudu občansko právní cestou. Stavebník, dodavatel a účastnící řízení jsou
ve vlastním zájmu z důvodů chránění svých práv povinni tvrzení o vzniku škody doložit důkazy.
Vodoprávní úřad dále upozorňuje na skutečnost, že po dokončení stavby bude její užívání možné po
vyhodnocení zkušebního provozu pouze na podkladě vydaného kolaudačního souhlasu podle § 122
stavebního zákona.
Z ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích vyplývá povinnost vlastníka kanalizace
před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předložit vodoprávnímu úřadu ke schválení
kanalizační řád.
Vodoprávní úřad rovněž upozorňuje, že rozbory vzorků pro kontrolu jakosti vypouštěných odpadních vod
budou prováděny v souladu s ust. § 92 odst. 1 a 2 vodního zákona pouze laboratořemi, jejichž seznam
zveřejňuje MŽP ČR ve svém Věstníku a to v souladu s příslušnými technickými normami. Výsledky
laboratorních rozborů je provozovatel povinen v souladu s ust. § 38 odst. 4 vodního zákona předávat
vodoprávnímu úřadu, příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu v souladu se
zněním vodního zákona a uchovávat je pro případnou kontrolu vodoprávním úřadem.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského
kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Tomáš Vondrovic v.r.
referent odboru životního prostředí
Za správnost vyhotovení:

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Po tuto dobu je písemnost rovněž zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

………………………………………………………………………...
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve
výši 3000 Kč byl zaplacen dne 18.10.2018.
Doručí se:
účastníci (dodejky)
Václav Mach, Bližanovy č.p. 85, 340 34 Plánice
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Obec Horšice, IDDS: d8qawb6
sídlo: Horšice č.p. 7, 334 55 Horšice
Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Berounky, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Slovanská alej č.p. 2323/36, Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
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Josef Bultas, Dolce č.p. 127, 334 01 Přeštice
Pavel Šiling, Dolce č.p. 27, 334 01 Přeštice
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
účastníci (veřejnou vyhláškou)
Vlastnící pozemků (a staveb na nich): st.1/1, st.1/2, st.1/3, st.1/4, st.1/5, st.1/6, st.1/8, st.1/9, st.1/10,
st..2/1, st.2/2, st.3/1, st.4/1, st.6, st.7, st.8, st.9/1, st.9/2, st.11, st.13/1, st.15, st.16, st.17/1, st.18, st.19,
st.20, st.21, st.22/2, st.23, st.24, st.25, st.26, st.28, st.31, st.32, st.33, st.34, st.35/1, st.35/2, st.36, st.37/1,
st.37/2, st.43, st.44, st.45, st.46, st.47, st.48, st.49, st.51/1, st.52, st.53, st.54, st.55, st.56/1, st.56/2, st.57,
st.58, st.59, st.60, st.61, st.62, st.65, st.66, st.67, st.68, st.69, st.70, st.71, st.72, st.73, st.74, st.75, st.76,
st.78, st.79, st.80, st.81, st. 82, st.83/1, st.83/2, st.84, st.86/1, st. 87, st.89, st.90, st.91/1, st.96, st.97,
st.102, st.107, st.108, st.109, st.114, st.117, st.118, st.119, st.121, st.122, st.124, st.125, st.126, st.127,
st.130, st.132, st.136, st.137, st.138, st.139/1, st.140, st.143, st.147, st.150, st.151, st.156, st.159, st.160,
st.161, st.162, st.163, st.168, st.169, st.170, st.171, st.173, st.174, 1/1, 1/3, 6/4, 6/5, 8/1, 11/2, 14/1, 14/2,
14/3, 15/1, 15/2, 17/1, 17/3, 19/1, 19/3, 20/1, 20/2, 26/1, 29, 30/1, 30/2, 32, 36, 39, 46/1, 46/2, 47/1, 52,
56/1, 56/2, 56/3, 63/4, 66/1, 70/1, 70/2, 72/1, 72/3, 72/5, 79/2, 79/3, 80/1, 82/1, 82/3, 83/1, 83/3, 87/1,
87/5, 89, 90/9, 92/1, 92/5, 94/1, 94/2, 94/3, 95/1, 95/2, 98/2, 99/7, 99/16, 102/1, 102/2, 102/3, 103/1,
103/2, 103/5, 105, 107/1, 107/2, 110/1, 110/5, 110/8, 112/1, 112/5, 112/7, 112/8, 112/10, 112/12, 112/15,
112/16, 112/17, 112/18, 112/19, 112/30, 112/31, 112/32, 112/35, 112/38, 112/39, 112/40, 113/1, 113/3,
113/62, 113/63, 113/64, 113/65, 113/66, 113/68, 113/69, 113/70, 113/71, 113/72, 113/73, 113/74, 113/75,
113/76, 113/77, 113/78, 113/79, 113/80, 113/81, 113/82, 113/83, 113/84, 113/85, 113/86, 113/87, 113/92,
113/93, 113/100, 113/101, 113/102, 113/103, 113/104, 113/105, 114/5, 114/203, 114/204, 118/2, 118/5,
118/6, 118/234, 118/257, 118/258, 118/259, 118/260, 118/261, 118/262, 118/263, 118/264, 118/265,
118/268, 118/269, 128/1, 132/59, 167/60, 167/63, 183/1, 183/2, 183/13, 187/7, 189, 245/4, 245/5, 245/11,
246/2, 246/4, 246/15, 246/16, 246/22, 246/24, 246/25, 246/26, 256/4, 256/6, 256/8, 256/9, 256/12,
256/13, 256/14, 314, 315, 318/1, 318/2, 319/2, 319/3, 319/4, 321/1, 330/4, 349, 350, 353, 354, 359/1,
359/2, 367, 371, 373, 376 v k.ú. Dolce, 610, 611 v k.ú. Újezd u Horšic
dotčené správní úřady
Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, IDDS: hcpbx62
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 107, 334 01 Přeštice
Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, IDDS: hcpbx62
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 107, 334 01 Přeštice
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň - venkov, Dopravní inspektorát, IDDS:
5ixai69
sídlo: Nádražní č.p. 2437/2, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
k vyvěšení na úřední desce
Mětský úřad Přeštice, Masayrykovo nám. č.p. 107, 334 01 Přeštice
Obecní úřad Dolce, IDDS: 3u2btwq
sídlo: Dolce č.p. 100, 334 01 Přeštice
Obecní úřad Horšice, IDDS: d8qawb6
sídlo: Horšice č.p. 59, 334 55 Horšice
ostatní
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Denisovo nábřeží č.p. 14, 301 00 Plzeň 1

