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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
(„Domovní ČOV, Čistá u Svatavy p.p.č. 61/53“)
Městský úřad Sokolov, 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní
zákon) s působností speciálního stavebního úřadu dle § 15 odst. 5 téhož zákona a § 15 písm. d) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) fyzické osobě:
HELENA KOUTECKÁ, nar. 28.01.1974, Brněnská 1498, Sokolov, 356 01 Sokolov 1, v zastoupení: Bíba
Jaroslav, Ing., IČO: 72271477, Tisová 49, Nejdek, 362 21 Nejdek 1 účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního
řádu
I. vydává povolení podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
na pozemku parc. č. 15 v k.ú. Čistá u Svatavy, obec Svatava
Místo předmětu rozhodnutí:
Katastrální území:
Obec:
Kraj:
Parcelní číslo:
Číslo hydrologického pořadí:
Hydrogeologický rajon:
Útvar povrchových vod:
Vodní tok:
Říční km:
Přímé určení polohy (souřadnice X):
Přímé určení polohy (souřadnice Y):

760005|Čistá u Svatavy
538434|Svatava
51|Karlovarský kraj
15
1-13-01-1210-0-00-00
2120/Sokolovská pánev
OHL_0300/Svatava od toku Rotava po ústí do Ohře
10100091|Svatava-HVT č. 220
4,17
1011300.00
869636.00

Údaje o předmětu rozhodnutí:
Vodní díla - vypouštění:
Druh vypouštěných vod:
Druh recipientu:

445|čistírna odpadních vod – EKO-NATUR EN 2-3
01|splaškové
01|vodní tok

Údaje o povoleném množství:
Průměrné povolené vypouštění (l/s):
Max. povolené vypouštění (l/s):
Max. povolené vypouštění (m3/měs):
Roční povolené vypouštění (m3/rok):
Počet měsíců v roce, kdy se vypouští:
Velikost zdroje znečištění v EO:

0.00220
0.01600
6.00000
46.00000
8
2.00

Časové omezení platnosti povolení pro množství vypouštěných vod: do 31.10.2030.
Údaje o uloženém měření:
Četnost měření množství (počet ročně): 1
Počet kontrolních profilů (měření množství): 1
Způsob měření množství vody - vypouštění: 02|odečtem na vodoměru
Četnost sledování jakosti (počet ročně) - vypouštění: 1
Počet kontrolních profilů (sledování jakosti): 1 (RŠ na odtoku z ČOV)
Typ vzorků: 01|dvouhodinový směsný
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:
Ukazatel

Hodnota „p“
Hodnota „m“
kg/rok
(mg/l)
(mg/l)
BSK5
30
50
1,84
CHSKCr
110
170
6,9
NL
40
60
1,84
("m" – nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod)
I. a) stanovuje podmínky, za kterých se povolení k odběru podzemních vod uděluje:
1. Provozovatel zabezpečí provádění kontrolních rozborů odpadních vod odebíraných v revizní šachtě na
odtoku z ČOV ve výše stanovených ukazatelích s četností 1x ročně (jarní nebo podzimní období). První
odběr vzorků proběhne nejpozději po 90-ti dnech ode dne zahájení provozu ČOV – výsledek bude
neprodleně předán vodoprávnímu úřadu.
2. Odběry a rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek ve vypouštěných odpadních vodách budou
prováděny oprávněnou laboratoří.
3. Vypouštěním přečištěných odpadních vod do vod povrchových nesmí dojít ohrožení jakosti podzemních
ani povrchových vod.
II. schvaluje stavební záměr dle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94p stavebního zákona vodního díla
– domovní čistírny odpadních vod realizovaného v rámci akce „Domovní ČOV, Čistá u Svatavy p.p.č. 61/53“
Místo předmětu rozhodnutí:
Katastrální území:
Obec:
Kraj:
Parcelní číslo:
Číslo hydrologického pořadí:
Hydrogeologický rajon:
Útvar povrchových vod:
Vodní tok:
Říční km:
Přímé určení polohy (souřadnice X):
Přímé určení polohy (souřadnice Y):

760005|Čistá u Svatavy
538434|Svatava
51|Karlovarský kraj
61/53
1-13-01-1210-0-00-00
2120/Sokolovská pánev
OHL_0300/Svatava od toku Rotava po ústí do Ohře
10100091|Svatava-HVT č. 220
4,17
1011300.00
869636.00

Údaje o předmětu rozhodnutí:
Vodní díla - vypouštění:
Druh vypouštěných vod:
Druh recipientu:

445|čistírna odpadních vod – EKO-NATUR EN 2-3
01|splaškové
01|vodní tok

Popis ČOV:
ČOV sestává z celoplastové válcové nádrže – rozměry: výška 1,6 m a průměr 1,4 m. Kontejnerová ČOV je
rozdělena příčkami na tři komory a to komoru předčištění, komoru aktivace a komoru dosazování. Technologie je
založena na kontinuálním čištění odpadních vod směsnou kulturou mikroorganismů přítomných v aktivovaném

kalu za přítomnosti kyslíku dodávaného pneumatickou aerací. ČOV bude osazena na základovou desku a obezděna.
Poklop ČOV bude zabezpečen petlicí z ocelové pásoviny proti vyplavení.
Součástí stavby je přípojka elektro a část venkovní kanalizace v délce cca 1 m mezi ČOV a objektem. Kanalizace
odvádějící vyčištěné odpadní vody a výústní objekt jsou stávající.
Sousední pozemky: parc. č. 61/5 v k.ú. Čistá u Svatavy, parc. č. 61/52 v k.ú. Čistá u Svatavy, parc. č. 61/54 v k.ú.
Čistá u Svatavy, parc. č. 61/88 v k.ú. Čistá u Svatavy
III. vymezuje pozemky pro realizaci záměru:
Stavební záměr „Domovní ČOV, Čistá u Svatavy p.p.č. 61/53“ bude realizován na pozemku parcelní číslo 61/53 v
k.ú. Čistá u Svatavy, obec Svatava. Umístění dle výkresu č. C.3.
IV. stanovuje podmínky, za kterých se stavba povoluje:
1. Případné změny oproti ověřené a schválené projektové dokumentaci vypracované odpovědným
projektantem Ing. Jaroslavem Bíbou, ČKAIT-0301144 musí být povoleny rozhodnutím stavebního úřadu
(vodoprávní úřad).
2. Stavba bude umístěna v souladu s koordinačním situačním výkresem stavby C.3, který je součástí ověřené
projektové dokumentace.
3. Stavba bude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Před zahájením stavebních prací bude na viditelném místě umístěn štítek "Stavba povolena".
5. Při realizaci stavby nedojde k ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými
látkami.
6. Pokud budou v důsledku realizace stavby znečištěny komunikace, bude zajištěno jejich průběžné čištění.
7. Stavba bude realizována dodavatelsky, odbornou firmou a realizace stavby bude dokončena nejpozději do
31.10.2021.
8. Ve stanoveném záplavovém území vodního toku nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné
materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtokem velkých vod.
9. ČOV bude chráněna před vyplavením. Technické řešení musí odpovídat požadavkům pro bezpečnou
obsluhu a funkčnost při možném zaplavení vodou.
10. Ve stanoveném záplavovém území nesmí být navýšen terén.
11. Stavebnímu úřadu bude oznámeno ukončení stavby, aby bylo možno provést závěrečnou prohlídku stavby.
12. Stavba bude užívána pouze pro účely stanovené ověřenou a schválenou projektovou dokumentací.
13. Stavba bude udržována tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti osob, majetku a k ohrožení právem
chráněných zájmů.
14. Stavba bude udržována v řádném stavu.
Odůvodnění
Dne 20.07.2020 podala HELENA KOUTECKÁ, nar. 28.01.1974, Brněnská 1498, Sokolov, 356 01 Sokolov 1, v
zastoupení: Bíba Jaroslav, Ing., IČO: 72271477, Tisová 49, Nejdek, 362 21 Nejdek 1 žádost o vydání společného
územního, stavebního a vodoprávního řízení (§ 8 a § 15 zákon č. 254/2001 Sb, § 94j zákon č. 183/2006 Sb.) na
pozemcích parc. č. 15 a 61/53 v k.ú. Čistá u Svatavy. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, dne 20.8.2020 oznámil zahájení řízení podle § 94m stavebního
zákona, § 115 odst. 8 vodního zákona a § 47 správního řádu účastníkům řízení.
Podání bylo doloženo těmito podklady, rozhodnutími a stanovisky:
1. Projektová dokumentace – Ing. Jaroslav Bíba, ČKAIT- 0301144.
2. Souhrnné vyjádření MěÚ Sokolov OŽP č.j. MUSO/35732/2020/OŽP/JIRY ze dne 22.05. 2020.
3. Závazné stanovisko MěÚ Sokolov – orgán odpadového hospodářství – č.j. MUSO/43994/2020/OŽP/JISK
ze dne 11.05. 2020.
4. Závazné stanovisko MěÚ Sokolov – orgán územního plánování – č.j. MUSO/48431/2020/OSÚP/ANMA
ze dne 17.06. 2020.
5. Závazné stanovisko MěÚ Sokolov – orgán státní správy lesů – č.j. MUSO/35749/2020/OŽP/JAMU ze dne
20.04. 2020.
6. Vyjádření Lesů České republiky, s.p., LS Kraslice č.j. LCR229/000401/2020 ze dne 7.4.2020.
7. Sdělení ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101280885 ze dne 23.3.2020.
8. Sdělení ČEZ Telco Pro Services, a.s., zn. 0201046342 ze dne 23.3.2020.

9.
10.
11.
12.
13.

Sdělení ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700186652 ze dne 23.3.2020.
Stanovisko GridServices, s.r.o., zn. 5002114543 ze dne 23.3.2020.
Vyjádření CETIN a.s., č.j. 585042/20 ze dne 23.3.2020.
Vyjádření Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o., zn.: 273/2020 ze dne 24.3.2020.
Stanovisko Povodí Ohře, s.p., zn. POH/16473/2020-2/037200 ze dne 30.4.2020.

Vypořádání námitek účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na
nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení.
Limity ukazatelů znečištění byly stanoveny dle Nařízení vlády č. 401/2015, 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, příloha č.7 – nejlepší dostupné technologie v oblasti
zneškodňování odpadních vod.
Vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby, upustil podle § 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření
a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení do 09.09.2020.
Stavba se nachází v území, pro které byl vydán Územní plán Svatava, který je platný.
Pozemek p.č. 61/53 v k.ú. Čistá u Svatavy v obci Svatava se nachází v zastavěném území v ploše rekreace
individuální (RI), kde je přípustné umisťovat kromě jiného sítě a koncová zařízení technické infrastruktury (např.
domovní ČOV). Záměr je tedy v souladu s Územním plánem Svatava.
Dle závazného stanoviska orgánu územního plánu č.j. MUSO/48431/2020/OSÚP/ANMA ze dne 17.06.2020 je
záměr přípustný.
Z projektové dokumentace a stanoviska Povodí Ohře, s.p. a POH/16473/2020-2/037200 ze dne 30.04.2020
vyplývá, že za splnění podmínek stanovených tímto rozhodnutím, je možné stavbu v záplavovém území realizovat,
protože lze přepokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek
nedosažení dobrého stavu vod.
Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání rozhodnutí, proto rozhodl způsobem uvedeným
ve výroku.
Správní poplatek ve výši 300 Kč byl uhrazen dne 26.8.2020.
Poučení účastníka
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1, § 82, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1
zákona správního řádu, odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Karlovarského
kraje podáním učiněným u Městského úřadu Sokolov, odboru životního prostředí. V odvolání se uvede, v jakém
rozsahu se rozhodnutí napadá a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 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 na jeho náklady Městský úřad Sokolov.
Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

Ing. Radomíra Kiclová
referent odboru životního prostředí

Příloha pro stavebníka (zmocněného zástupce):
1x ověřená projektová dokumentace - po nabytí právní moci
1x štítek – po nabytí právní moci.

Rozdělovník:
Účastníci vodoprávního řízení:
HELENA KOUTECKÁ, Brněnská 1498, Sokolov, 356 01 Sokolov 1, v zastoupení: Bíba Jaroslav, Ing., Tisová 49,
Nejdek, 362 21 Nejdek 1
Městys Svatava, ČSA 277, 357 03 Svatava
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, 430 03 Chomutov 3
Účastníci stavebního řízení:
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona - stavebník:
HELENA KOUTECKÁ, Brněnská 1498, Sokolov, 356 01 Sokolov 1, v zastoupení: Bíba Jaroslav, Ing., Tisová 49,
Nejdek, 362 21 Nejdek 1
Účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být
stavební záměr uskutečněn:
Městys Svatava, ČSA 277, 357 03 Svatava
Účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. e) stavebního zákona – osoba, jejíž vlastnické právo k
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:
Vlastníci pozemků p.p.č. 61/5, 61/52, 61/54, 61/88

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. Současně se zveřejní také
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 15-tý den po vyvěšení je dnem doručení.
Vodoprávní úřad žádá Úřad městyse Svatava o vyvěšení na úřední desce a zveřejnění oznámení způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a o vrácení oznámení po sejmutí z úřední desky spolu s potvrzením o vyvěšení a
sejmutí z úřední desky.

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
(Razítko a podpis o rgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení z úřední desky)

