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RozHoDNUTí
Výroková část:

odbor Životního prostředí MěÚ Podbořany, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení $
,104
odst. 2 písm. c) a ustanovení $ 106 odst. 1zákona Ó.25412001 Sb.' o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen ''Vodní zákon''), a jako
speciá|ní stavební Úřad pod|e ustanovení s 117 odst. 1 písm' a) zákona Č. 50/1976 Sb', o
územnímp|ánování a stavebním řádu (dá|e jen ,,stavební zákon,,), ve znění pozdějších
předpisŮ, v sou|adu s ustanovením $ 190 zákona č' 183/2006 Sb., o územnímp|ánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v sou|adu s ustanovením $ 80
stavebního zákona, místně přís|ušný správní orgán pod|e ustanovení $ 11 zákonač' 50012004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisŮ, posoudi| v ko|audaČnímřízení Žádost, kterou
dne 6.1.2010 podal

Městys Nepomyšl, |Č 00265284,439 71 Nepomyš| 82,
kterého zastupuje HAMEX, sdružení,investorsko-inženýrská činnost, lc 65078047'
B|atenská 2568,430 01 Chomutov
,.Žadate|'.),
(dá|e jen
a na zák|adě tohoto posouzení:

|.

povoIuje uŽiváni

pod|e ustanovení $ 15 vodního zákona a ustanovení $ 82 stavebního zákona, stavby vodního

dí|a:

Nepomyšl - kanalizace

+

ČoV, včetně domovních odboček

na pozemku st. p. 54, 59, 173,258, parc. c. 42,83,8611,12211,124, 16111,16112, 17018, 171,
884,930, 931,947,2452t6,3061/1 ,306112,340311,340312,340313,340314,340315,340411,
3404t2, 3404t3, 3404t4, 3404t5, 3404t6, 340511 , 340513,3406, 3408, 341011 , 3412, 3413,
3430t1,3430/3,3436, 3437t1,3437t2,344711,345511,345512,346014,3460i5,346612,3472,
3476112, p p k' 112,3473|2 v katastrálním územíNepomyŠ|'
(dá|e jen ,,stavba..)
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Úaaje o mistu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Názvy katastrá|ních území
Čís|ahydro|ogického pořadí
Řičníkm vodního toku (zaÓátek

Ustecký

stavbv)

NepomyŠ|
NepomyŠ|
1-,13-03-23
612 km

Stavební objekty:

.

V obci Nepomyš| by|a vybudována kanaIizační sít,, včetně domovních odboček a
centrální čistírnaodpadních vod'

-

objekt So 01 - kana|izaČní sít' - gravitačnía tlaková stoková sít,' včetně odboček' dvě
přečerpávací stanice. vcetně |apačůpísku, 140 kana|izačníchŠachet'

.

Gravitační kana|izace je o celkové délce 4B80,4B m. Z potrubí PVc 300 je vybudována
kana|izace o dé|ce 862,71m, z potrubí PVc 250 je o dé|ce 274m,zPVC 150 je o dé|ce
947 m, z PVC 1 10 je o dé|ce 10,20 m.

-

T|aková kana|izace je z potrubí HOPE 63 o dé|ce 326,56 m + PE 40 o délce 55 m'
ce|ková délka tlakové kana|izace je 381,56 m.

-

objekt So 02 - čistírnaodpadních vod je typu ČoV BC 2x 250 Eo. StavebnÍ část je
provedena ze Že|ezobetonové konstrukce se zřízením jímek. Tyto jsou z části zakryty
segmenty pro zakryti bazénŮ Dále je čistírnavybavena zděnou nadstavbou' kde jsou
zřízeny místnosti pro zajiŠtěníprovozu CoV a sociá|ní zařÍzení'

tj

Úoaje o předmětu rozhodnutí:
Název vodního dí|a

Nepomyšl - kana|izace
domovních odboček

+

ČoV, včetně

l|.StanovuiepodmínkvproproVozstavbyapron@
1) Výše uvedené vodní dí|o musí být uŽíváno pouze k úče|u,pro nějŽ by|o povo|eno'

2) Stavba musí být udrŽována V provozuschopném stavu'
3) Povolení k nakládání svodami _ kvypouštěníodpadních vod do vod povrchových podte $ 8 oďsť. 1 pÍsm. c) je platné do 1.11.2911(dle Rozhodnutí MěÚ Podbořany * odbor
Životního prostředí ze dne 28,11.2003, č.j,: oZP.VS-49/03-Bed), Nejpozději do 6 měsíců
před uptynutím této doby musí oprávněný' pokud se nezmění podmínky, za kterých by|o
povo|ení udě|eno' podat návrh na prodlouženíplatnosti povolení k nakládánípoďle $ 9
odsÍ' 5 vodního zákona.
4) Budou dodrŽeny podmínky Povodí ohře, státní podnik, Bezručova 4219,430 03 Chomutov,
citované do protoko|u z ústníhojednání dne 5'2.2010'
- v případě provádění údrŽby vodního toku bude umoŽněn technice přístup,
5) Pří jakémko|iv zásahu do vodního díla musí být písemně s dostatečným předstihem
informován vodoprávní úřad.
Účastníci řízení na něŽ se vztahuie rozhodnutí správního orqánu ($ 27 odst. 1 správního řádu):
Městys Nepomyš|, 43971 Nepomyš| 82,
který zastupuje:
HAMEX. sdruŽ.. investorsko-inŽ cinnost, |Č 65078047, B|atenská 2568, 430 01 Chomutov
Pozemkový fond ČR' územnípracoviŠtě Louny, osvobodite|Ů 420,440 01 Louny
Sed|ecký kao|in a. s., 362 26 BoŽiÓany 151
Hana Jáínková, nar. 11.4"1950' M|ádežnická2737,43B 01 Žatec
Správa aÚdrŽba si|nic ÚK, příspěvková organizace' Ruská 216,417 03 Dubí u Teplic
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odůvodnění:
Dne 6.1'2010 poda| navrhovate| Žádost o vydání ko|audacního rozhodnutí na výŠeuvedenou
stavbu. Uvedeným dnem by|o zahájeno vodoprávní řízení.
Návrh byl do|oŽen vŠemipovinnými dok|ady pod|e ustanovení $ 30 a $ 32 vyhláŠky č. 132l1998
Sb.' kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Vodoprávní úřad oznámil dne 2,1 '1"2010 pod č.j. ozPl234t2O1OlLa zahájení vodoprávního
řízenía dotčeným orgánům. K projednánÍ návrhu současně nařídi|
řízeníznámým účastníkům
jednání
ústní
spojené s místním Šetřenímna 5'2'2010 (pátek) s upozorněním, Že na námitky,
které nebudou sděleny nejpozději při ústnímjednání (místníšetření), nebude moŽno, podIe
ustanovení s 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel" o výs|edku ústníhojednání byl sepsán
protoko|, který je nedí|nou součástí spisu.

Stavba by|a provedena podIe projektové dokumentace, ověřené Ve stavebním řízení,

s drobnými odchy|kami, a by|y dodrŽeny podmínky stanovené ve stavebním povolení.

Nepodstatné odchy|ky skutečnéhoprovedení stavby od projektové dokumentace ověřené ve
vodoprávním řízení jsou v projektové dokumentaci vyznačeny. Tyto odchylky nevyŽadují řízenÍ
o změně stavby a vodoprávní úřad 1e vza| na vědomí.

Jedná se o tvto změnv:
. U čerpacístanice Čs t a ČS z 1sou provedeny Iapače písku a signaIizace provozu.
. Drobné odchylky v rozvodu kanalizačnísítě po obci jsou zakresleny v projektu skutečného

.

provedení stavby.
U čistírnyodpadních vod by|o provedeno zastřeŠeníjímek a zděná nástavba se zřízením
sociá|nÍho zařízení.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

.
.
.

Povodí ohře, státní podnik' Bezručova 4219,430 03 Chomutov - stanovisko citované do
protoko|u z ústníhojednání dne 5'2'2010
Pozemkový fond, územnípracoviště Louny' osvobodite|Ů 42o' 440 01 Louny - vyjádření
ze dne 25"1.2010' č.j.: 03560212010

KHS ÚK, územnípracoviště Louny, Poděbradova 749, 440 01 Louny
dne 5.2.2010' č'i.: KHSUL 229512010

-

stanovisko ze

Posouzeni vodoprávního úřadu
Vodoprávní úřad v provedeném řízenípřezkouma| předloŽený návrh na kolaudaci, spojený
s Žádostí o prod|ouŽení povo|ení k odběru podzemních vod z předmětné studny, projedna| ho
s účastníkyřlzení a s dotčenými správními úřady a zjistil, Že stavba je provedena v souIadu s $
81 odst 1 stavebního zákona, jejím uŽíváním nejsou ohroŽeny zá1my chráněné vodním
:

zákonem, předpisy vydanými k jejich provedení a zv|áštními přepisy.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

ve výroku rozhodnutí, za

použiti

Účastníci řízení - da|šídotčenéosobv (s 27 odst. 2 správního řádu):
Povodí ohře, státní podnik, Zemědě|ská vodohospodářská správa
Vvpořádání s návrhv a námitkami účastníků.
. Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
k podk|adům rozhodnutí:
Vvpořádání s vviádřeními účastníků
. ÚČastnícise k podkladům rozhodnutí vyjádřili a jejich podmínky by|y zahrnuty do podmínek
tohoto rozhodnutí.
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Poučení:
Vsou|adu s ustanovením $ 81 odst 1, s 82 a $ 83 odst. 1 zákona č.5Oo/2Oo4 Sb., správní řád,
ve znění pozdějŠíchpředpisŮ, mají účastníciřízeni právo podat proti tomuto rozhodnutí
odvo|ání k odboru Životního prostředí a zemědě|ství Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí
nad Labem' odvo|ání se podává ve |hŮtě 15 dnů ode dne jeho oznámení u odboru Životního
prostředí Městského úřadu v Podbořanech' odvolání včetně příloh je nutno před|oŽit v počtu
vyhotovení odpovídajícípočtu účastníků
řízení.V sou|adu s ustanovením s 81 odst. 2
správního řádu, mají účastníciřízení právo vzdát se písemně nebo ústně do protoko|u, práva
odvolání"

odvo|áním |ze napadnout výrokovou cást rozhodnutí, jednot|ivý výrok nebo jeho ved|ejší
ustanovení. odvo|ání jen proti odůvodněnírozhodnutí je nepřípustné
I
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František JURČA

vedoucí odboru Životního orostředí

Poplatek:
Správní poplatek pod|e zákona č. 634|2004 Sb.' o správních pop|atcich po|oŽky 20 písm" a) ve
výŠi100 Kč by| zaplacen.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední a elektronické desce MěÚ
Podbořany a příslušnéhoobecního úřadu.

Vyvěšeno: 1l.|1.!g]q
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí

