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 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 

Výroková část 

Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 
písm. c) ve spojení s § 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. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 
a jako místně příslušný správní orgán 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 žádost o vydání 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a společného povolení (společné 
územní a stavební řízení) ve smyslu § 94o stavebního zákona, kterou dne 13.09.2019 podal 

Lukáš Ručka, nar. 02.11.1984, Obecnice 190, 262 21  Obecnice 

(dále jen "žadatel" nebo "stavebník"), a na základě tohoto posouzení: 
 

I. Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a v souladu s § 38 odst. 10 vodního zákona a nařízením 
vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod 
a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních  

v y d á v á  p o v o l e n í  

k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod podzemních (dále jen "nakládání s vodami") 
na místě: 

Název kraje Středočeský 
Název obce Obecnice 
Parcelní čísla dle evidence KN (druh 
pozemku) a název KÚ 

parc. č. 831/33 (trvalý travní porost) v katastrálním území 
Obecnice  

Přibližné určení polohy 
(souřadnice X, Y) 

DČOV: 1080124, 782597 
vsak: 1080120, 782597 

Vzdálenosti od hranic pozemků DČOV: 4,5 m od hranice pozemku č. 831/194 a 39 m od 
pozemku č.831/213, 
vsak: 3 m od hranice pozemku č.831/194 a 33 m od 
pozemku č.831/213 v KÚ Obecnice 

Číslo hydrologického pořadí 1-11-04-0050 
Hydrogeologický rajon 6230 

 

v tomto rozsahu a kvalitě: 

Údaje o povoleném množství vypouštěných odpadních vod z DČOV 
Průměrné povolené  0,0045 l/s 
Maximální povolené  0,1 l/s 
Maximální měsíční povolené 17 m3/měsíc 
Roční povolené 144 m3/rok 
Počet měsíců, ve kterých se vypouští  12 
Časové omezení platnosti povolení 30.11.2025 
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 „m“ (mg/l) „roční bilance“ (kg/rok) 
CHSKCr  135 19 
BSK5  35 5 
N-NH4+ 15 2,2 
NL  25 3,6 

 

Účel: zneškodňování odpadních vod – splašků z rodinného domu. 
 

II. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve spojení s § 15 odst. 1 vodního 
zákona 

s c h v a l u j e  z á m ě r  

stavby vodního díla: 

domovní čistírna odpadních vod s akumulační jímkou a se zasakovacím objektem 

(dále jen "stavba"). 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí 

Název kraje Středočeský 
Název obce Obecnice 
Parcelní čísla dle evidence KN (druh 
pozemku) a název KÚ 

parc. č. 831/33 (trvalý travní porost) v katastrálním území 
Obecnice  

Přibližné určení polohy 
(souřadnice X, Y) 

DČOV: 1080124, 782597 
vsak: 1080120, 782597 

Vzdálenosti od hranic pozemků DČOV: 4,5 m od hranice pozemku č. 831/194 a 39 m od 
pozemku č.831/213, 
vsak: 3 m od hranice pozemku č.831/194 a 33 m od 
pozemku č.831/213 v KÚ Obecnice 

Číslo hydrologického pořadí 1-11-04-0050 
Hydrogeologický rajon 6230 

 

Údaje o předmětu rozhodnutí: 

- domovní čistírna odpadních vod ENVI-PUR, typ Bio Cleaner BC 4 – Basic (dále jen "DČOV"), průměr 
1,4 m – kompletní technologický celek s certifikátem dle ČSN EN 12566-3, 

- propojovací potrubí: nátokové na DČOV z PVC 150 mm v délce 13,5 m, odtokové do akumulační 
jímky z PVC 100 mm v délce 1 m a přepad do vsaku z PVC KG 100 mm v délce 1 m, 

- plastová akumulační jímka NK-EK o objemu 5 m3, 

- zasakovací objekt (štěrkový drén) o půdorysu 8 m x 1,5 m, výška 1 m. 
 

Účel: čištění odpadních vod z rodinného domu a jejich vypouštění do vod podzemních. 
 

III. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami: 

1. Provoz DČOV se bude řídit provozním řádem a stavebníkem bude veden provozní deník, kam 
budou průběžně zapisovány provozní záležitosti spojené s provozováním DČOV (např. havarijní 
stavy, odstávky, kontrolní odběr vzorků vod). 

2. Během trvalého provozu DČOV budou odebírány na odtoku z DČOV (přímo v čistírně v místě, 
kde odpadní voda odtéká do odtokového žlabu) kontrolní vzorky vod a analyzovány na ukazatele 
CHSKcr, BSK5, NL a N-NH4

+ 2 x ročně (pololetně) v intervalu přibližně 180 dní. Vzorky typu A 
budou odebírány jako dvouhodinové směsné (slévané) získané sléváním 8 dílčích vzorků 
stejného objemu v intervalu 15 minut v kterékoliv denní době. Odběry vzorků a rozbory ke zjištění 
míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby 
oprávněné k podnikání (§ 38 odst. 6 vodního zákona). První vzorky dle tohoto rozhodnutí musí 
být odebrány do tří měsíců od ohlášení dokončení stavby. Měření objemů vypouštěných 
odpadních vod bude prováděno podle směrných čísel roční spotřeby se zápisem do provozního 
deníku 1 x za rok. Laboratorní rozbory budou prováděny oprávněnou laboratoří (seznam 
laboratoří zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku), dle příslušných norem 
(ukazatel CHSKcr dle ČSN ISO 6060 a ČSN ISO 15705, ukazatel BSK5 dle ČSN EN 1899-1 
a ČSN EN 1899-2, ukazatel NL dle ČSN EN 872 a ukazatel N-NH4+ dle ČSN ISO 5664), nebo 
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norem pro stanovení daných ukazatelů, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře. 
Provádění rozborů je možné provádět i jinou standardní metodou, po projednání s příslušným 
vodoprávním úřadem. 

3. Žadatel o povolení k vypouštění odpadních vod je povinen měřit míru jejich znečištění a na 
vyžádání vodoprávního úřadu předávat výsledky Městskému úřadu Příbram, Odboru životního 
prostředí, Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka, v. v. i. a Povodí Vltavy, 
státní podnik. Předávání výsledků se podává prostřednictvím “Integrovaného systému plnění 
ohlašovacích povinností“ (ISPOP), www.ispop.cz. Emisní limity pro stanovené ukazatele budou 
dodrženy, pokud za období 12 měsíců (leden až prosinec) nebude překročen emisní limit „m“. 
Množství vypouštěných znečišťujících látek se stanoví jako součin ročního objemu vypouštěných 
odpadních vod a ročního aritmetického průměru výsledků ze všech rozborů vzorků odpadních 
vod. 

 

IV. Stanoví povinnosti a podmínky pro umístění a provedení stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou částí projektové dokumentace, která obsahuje 
výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 
požadovaným umístěním stavby a s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od 
hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou 
v září 2019 pod zak. č.3/19-59 zpracovala Ing. Kamila Veverková (ČKAIT 0008593), autorizovaná 
inženýrka pro vodohospodářské stavby. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 
povolení vodoprávního úřadu. 

3. Při stavbě nesmí dojít ke škodám na sousedních nemovitostech. Stavebník zodpovídá za to, že 
veškeré nadzemní a podzemní sítě nebudou stavbou dotčena, z tohoto důvodu v součinnosti s 
provozovatelem těchto sítí zajistí jejich vytýčení v terénu. Při provádění stavby budou dodrženy 
podmínky správců dotčených podzemních a nadzemních vedení. 

4. Stavba bude provedena odbornou osobou, oprávněnou ke stavbě předmětných děl. Po 
dokončení stavby musí být výkopy zahrnuty, přebytečný materiál odvezen a terén upraven.  

5. Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení jakosti a zdravotní nezávadnosti vod, popř. ke znečištění 
povrchových a/nebo podzemních vod a musí být zajištěn řádný odtok povrchových vod z daného 
území. 

6. Stavba bude dokončena do 3112.2020. 

7. Stavebník vodoprávnímu úřadu doručí ohlášení dokončené stavby včetně prohlášení 
o provedení stavby v souladu s jejím povolením. 

8. V případě, že v uvedené lokalitě bude vybudována veřejná kanalizace zakončená obecní 
čistírnou odpadních vod, může být stavebníkovi (vlastníkům nemovitostí) uložena povinnost 
přepojení na tuto veřejnou kanalizaci. 

9. Stavebník zajistí řádné provozování vybudované stavby a údržbu tak, aby zajistil její plnou 
a vyhovující funkčnost dle platného povolení. 

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
Lukáš Ručka, nar. 02.11.1984, Obecnice 190, 262 21  Obecnice 
 

Odůvodnění 

Dne 13.09.2019 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o společné povolení na výše 
uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Žádost byla doložena všemi 
povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 26 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o 
náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných 
vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to především: 

• výše uvedená projektová dokumentace, 

• vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologické posouzení), které v září 2019 
zpracoval RNDr. Miloš Čeleda (rozhodnutí MŽP č. 1340/2001), 

• vyjádření správce povodí (Povodí Vltavy, s.p.) ze dne 12.09.2019, zn.SP-2019/915, 

• stanoviska vlastníků technické infrastruktury k existenci inženýrských sítí a technického vybavení 
v zájmovém území. 

 

http://www.ispop.cz/
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Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení 
a dotčeným orgánům dne 16.09.2019 pod č.j. MeUPB 86811/2019. 

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 94m, odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě 
a ústního jednání, protože mu místní poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné 
podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 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 brát zřetel. 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním 
nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci 
s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody 
bránící povolení. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výroku uvedených. 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 798/194, 831/193, 831/194, 831/207, 831/213 v katastrálním území Obecnice 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
- návrhy ani námitky nebyly podány; účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
 

Poučení účastníků 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského 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. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 
správního řádu odkladný účinek. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
 

"otisk úředního razítka" 

 
 
  
Ing. Hana Mrkáčková 
vedoucí oddělení vodního hospodářství 
 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 

Správní poplatek 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. g) ve 
výši 300 Kč byl zaplacen dne 13.09.2019. 
 
Obdrží 
účastníci řízení  
Lukáš Ručka, Obecnice č.p. 190, 262 21  Obecnice 
Obec Obecnice, IDDS: d3ab3px, sídlo: Obecnice č.p. 159, 262 21  Obecnice 
 
ostatní účastníci: formou veřejné vyhlášky 
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