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MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘOVICE 
odbor výstavby a životního prostředí 

 
 

SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ 

Výroková část 

 

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný 
podle ustanovení   § 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“), jako speciální 
stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

 

1) podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona 
 

uděluje 
 

po provedeném vodoprávním řízení navrhovatelům, 
 

Bc. Blance Vaňkové, nar. 03.06.1985 a Petru Vaňkovi, nar. 26.07.1984, oba místo trvalého 
pobytu Na Boru 226, 267 21 Tmaň  

 

povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona – vypouštění 
přečištěných odpadních vod z jednotlivé stavby (bytového rodinného domu o třech bytových 
jednotkách označených 2A, 2B a 2C) do vod podzemních prostřednictvím půdních vrstev (zásak) 
na pozemku p. č. 190/25 v k. ú. Želkovice u Libomyšle, hydrogeologický rajon 6230 
(Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky), útvar podzemních vod 
62300.  

Určení polohy místa vypouštění odpadních vod orientačně souřadnicemi určenými 
v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: 
ČOV pro byt 2A: vsak. objekt: X = 1062216.5, Y = 772923.8 
ČOV pro byt 2B: vsak. objekt: X = 1062211.6, Y = 772918.0 
ČOV pro byt 2C: vsak. objekt: X = 1062210.5, Y = 772912.0    

 
 

naše č.j.:  
MUHO/10631/2022 
ze dne: 11.04.2022 
 

naše zn.:  S-MUHO/578/2022/SML 
vyřizuje: Ing. Lucie Šmídová 
tel.: 311545325 
e-mail: stavba7@mesto-horovice.cz  

Dle rozdělovníku 
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Maximální roční množství vypouštěných odpadních vod z každé bytové jednotky (každá o 4 EO) 

144 m3/rok      

 

Ukazatele a emisní limity přípustného znečištění odpadních vod 

 

Nejvýše přípustná hodnota ukazatelů znečištění odpadních vod pro rozbor směsného vzorku „m“ 

 

CHSKCr 150 mg/l 

BSK5 40   mg/l 

N-NH4
+ 20   mg/l 

NL 30   mg/l 

 

„m“ je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod 
podzemních vyjádřená v koncentraci mg/l 

 
 

Přečištěné odpadní vody z jednotlivých bytových jednotek budou likvidovány vsakem do podloží 
prostřednictvím vsakovacích objektů na pozemku p. č. 190/25 v k. ú. Želkovice u Libomyšle na základě 
kladného vyjádření hydrogeologa. 
 
 

V souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona se stanoví účel a rozsah povoleného nakládání s vodami, 
povinnosti oprávněných a podmínky, za kterých se povolení k nakládání s vodami vydává: 

1. Nejvýše přípustná hodnota „m“ koncentrace vypouštěných odpadních vod se považuje                    
za dodrženou, pokud ve dvouhodinovém směsném vzorku (typ A) získaném sléváním 8 objemově 
stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut nebude zjištěno její překročení.  

2. Vlastník (provozovatel) ČOV zajistí prostřednictvím odborně způsobilé osoby oprávněné 
k podnikání (oprávněná laboratoř) provedení odběru a vyhodnocení směsného vzorku 
vypouštěných odpadních vod z jednotlivých ČOV takto: 

• místo odběru:  na odtoku z každé ČOV 

• četnost odběru (mezi 8-14 hod.): 

1x v období leden-březen 

1x v období červen-srpen  

3. Výsledky rozborů budou zasílány v termínu do konce února následujícího kalendářního roku: 

a) Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Hořovice 

b) Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5 

c) Výzkumnému ústavu vodohospodářskému, Podbabská 30, 160 62 Praha 6 

d) Českému hydrometeorologickému ústavu Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 

4. Vlastník (provozovatel) vodního díla zajistí měření množství vypouštěných odpadních vod podle 
směrných čísel roční spotřeby vody minimálně jednou ročně (§ 30 vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů, v platném znění).  
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5. Nakládání s vodami bude sloužit k následujícímu účelu: zajištění likvidace přečištěných odpadních 

vod z bytového rodinného domu o třech bytových jednotkách na pozemku p. č. 190/25 v k. ú. 
Želkovice u Libomyšle. 

6. Povolení k nakládání s vodami udělené podle § 8 vodního zákona se vydává na dobu 10 let od 
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

 

2) podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 vodního zákona 

 

schvaluje stavební záměr 

 

Bc. Blanky Vaňkové, nar. 03.06.1985 a Petra Vaňka, nar. 26.07.1984, oba místo trvalého pobytu           
Na Boru 226, 267 21 Tmaň 

 

po provedeném společném územním a vodoprávním řízení, 

 

podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a podle § 15 odst. 1 vodního zákona k umístění a 
provedení staveb vodních děl podle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona – tři domovní čistírny 
odpadních vod pro bytový dům o třech bytových jednotkách označených 2A, 2B a 2C, sestávající 
z těchto objektů: 3x ČOV EKOCIS EK-S4 (pro 4 EO, výrobce EKOCIS s r.o., Bubovice), 3x vsakovací objekt 
(podzemní drén vyplněný štěrkem o užitné vsakovací ploše 3,0 m2) a související kanalizace na pozemku 
p. č. 190/25 v k. ú. Želkovice u Libomyšle.   

Název a kód obce: Libomyšl, 531448 
Katastrální území, kód k. ú.: Želkovice u Libomyšle, 683213 
Pozemek: p. č. 190/25 (trvalý travní porost)  
Hydrogeologický rajon: 6230 (Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky), útvar 
podzemních vod 62300 

Určení polohy místa stavby orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné 
trigonometrické sítě katastrální: 
ČOV pro byt 2A: X = 1062217.2, Y = 772922.2 
ČOV pro byt 2B: X = 1062212.3, Y = 772916.3 
ČOV pro byt 2C: X = 10622.11, Y = 772910.4   

 
V souladu s § 15 odst. 3 vodního zákona a podle ustanovení § 94p stavebního zákona se stanovují 
následující povinnosti stavebníků, podmínky pro umístění a provedení stavby a účel, ke kterému mají 
vodní díla sloužit: 

 

1. ČOV a vsakovací objekty budou umístěny v severní části pozemku p. č. 190/25, ve vzdálenosti 
cca 8,80 m (ČOV pro byt 2A), cca 5,10 m (ČOV pro byt 2B) a cca 5,10 m (ČOV pro RD 2C) od 
společné hranice s pozemkem p. č. 202/5 a cca 16,50 m (ČOV pro byt 2A), cca 10,50 m (ČOV pro 
RD 2B) a cca 4,50 m (ČOV pro byt 2C) od společné hranice s pozemkem p. č. 190/20, vše v k. ú. 
Želkovice u Libomyšle. Přečištěné odpadní vody budou svedeny potrubím PVC110 v délce cca 
1,4 m do vsakovacích objektů umístěných severozápadně od čistíren odpadních vod. 

2. Stavby budou umístěny a provedeny v souladu se stavebním povolením a s projektovou 
dokumentací staveb ověřenou ve stavebním řízení, kterou zpracovala Ing. Barbora Pokorná, 
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0012910 
v 08/2021, při dodržení obecných požadavků na výstavbu a povinností stanovených k ochraně 
života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce, vyplývajících ze zvláštních právních 
předpisů.  
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3. Stavbu vodních děl lze zahájit po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavba bude dokončena 

do dvou let od jejího zahájení. 
4. Stavby budou provedeny podle projektové dokumentace ověřené v tomto řízení; případné 

změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 
5. Stavebníci předem oznámí Městskému úřadu Hořovice, odboru výstavby a životního prostředí 

termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který stavbu bude provádět            
(§ 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona). 

6. Stavba ČOV nevyžaduje dle ust. § 119 odst. 1 stavebního zákona vydání kolaudačního souhlasu. 
Stavebníci oznámí odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Hořovice termín dokončení 
stavby. 

7. Vodní díla budou sloužit k následujícímu účelu: čištění odpadních vod z rodinného bytového 
domu o třech bytových jednotkách na pozemku p. č. 190/25 v k. ú. Želkovice u Libomyšle. 

8. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001119019144 ze dne 
18.10.2021 a souhlasu zn. 001119019145 ze dne 18.10.2021: 

• Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném 
pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., při 
dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření. 

• Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, 
komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické 
infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a 
předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, 
ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050. V případě nadzemního vedení 
NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 
a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části 
podpěrného bodu. 

• ČOV, včetně dalších případných doplňkových staveb a konstrukcí musí být umístěna tak, že 
nejbližší hrana stavby bude vzdálena minimálně 5 m od svislé roviny proložené nejbližším 
krajním vodičem stávajícího venkovního vedení VN. Při úpravě povrchů v ochranném pásmu 
vedení nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů (sloupů) VN nebo poškození 
uzemnění. Terénními úpravami nesmí dojít ke snížení vzdálenosti vodičů nad zemí pod 
minimální hranici danou PNE 33 3301, t. j. 6 m. 

• Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k 
nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod 
napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od 
vedení VN a 3 m od vedení VVN (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena 
v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost 
dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně 
o dočasné zaizolování vodičů NN. 

• V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů NN a dodrženy 
podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE. Nebude-li možno uvedené 
podmínky dodržet, musí být stávající vedení v předstihu přeloženo, respektive upraveno 
(doplněna mechanická ochrana). Při úpravě povrchů musí být respektovány rovněž stávající 
kabelové skříně na hranicích přilehlých pozemků a zachována stávající nivelita terénu tak, 
aby nedošlo ke snížení vzdálenosti spodní hrany skříní od terénu. 

• Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při 
nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení 
distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných 
vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele 
prací nebo jimi pověřených osobách. 

• Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných 
bodů. Nebude-li množné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení 
distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. 
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• V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu 

bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace 
viditelně označen výstražnou cedulí. 

• Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 
pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě 
povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu. 

• Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou 
v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o 
existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

• Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro 
elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo 
zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s. je třeba tuto skutečnost 
bezodkladně nahlásit jako poruchu. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může 
být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s. 

 

 

Stavby vodních děl jsou navrženy na pozemku p. č. 190/25 v k. ú. Želkovice u Libomyšle, který je ve 
vlastnictví navrhovatelů. 

 

Účastníci řízení (podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu): 
1. Bc. Blanka Vaňková, nar. 03.06.1985, místo trvalého pobytu Na Boru 226, 267 21 Tmaň 
2. Petr Vaněk, nar. 26.07.1984, místo trvalého pobytu Na Boru 226, 267 21 Tmaň 

 
 

Odůvodnění 
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, obdržel dne 29.11.2021 žádost Bc. Blanky 
Vaňkové, nar. 03.06.1985 a Petra Vaňka, nar. 26.07.1984, oba místo trvalého pobytu Na Boru 226,            
267 21 Tmaň, o vydání společného povolení podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94p odst. 1 
stavebního zákona k umístění a provedení staveb vodních děl podle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona 
– tři domovní čistírny odpadních vod pro bytový dům o třech bytových jednotkách označených 2A, 2B a 
2C, sestávající z těchto objektů: 3x ČOV EKOCIS EK-S4 (pro 4 EO, výrobce EKOCIS s r.o., Bubovice), 3x 
vsakovací objekt (podzemní drén vyplněný štěrkem o užitné vsakovací ploše 3,0 m2) a související 
kanalizace na pozemku p. č. 190/25 v k. ú. Želkovice u Libomyšle, a o povolení k nakládání s vodami 
podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona – vypouštění přečištěných odpadních vod prostřednictvím 
půdních vrstev (zásak) do vod podzemních na pozemku p. č. 190/25 v k. ú. Želkovice u Libomyšle. 

Řízení ve věci vydání společného povolení podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního 
zákona na stavbu vodních děl a řízení ve věci vydání povolení k nakládání s vodami, zahájené dne 
29.11.2021 na základě návrhu Bc. Blanky Vaňkové a Petra Vaňka je dle § 140 odst. 2 správního řádu 
vedeno naším úřadem ve společném řízení pod sp. zn. S-MUHO/578/2022/SML. 

  
Seznam účastníků řízení ve smyslu § 69 odst. 2 správního řádu: 
Účastníkem společného řízení ve vztahu k povolení k nakládání s vodami může být pouze žadatel, popř. 
obec nebo občanské sdružení (dále jen spolek), pokud jsou splněny podmínky k tomu stanovené v § 115 
odst. 4, resp. odst. 6 a 7 vodního zákona. V projednávané věci jsou účastníky řízení žadatelé – Bc. Blanka 
Vaňková, Petr Vaněk a obec Libomyšl. 

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení vychází z § 94k stavebního zákona. Účastníky 
řízení dle § 94k písm. a) jsou stavebníci, kteří žádají o vydání společného povolení – Bc. Blanka Vaňková a 
Petr Vaněk, dále je dle ust. § 94k písm. b) stavebního zákona účastníkem společného řízení obec, na 
jejímž území se záměr umisťuje – obec Libomyšl. 
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Účastníky řízení dle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona jsou vlastníci pozemků, které bezprostředně 
sousedí s pozemkem, na kterém je navržena stavba, která je předmětem tohoto rozhodnutí a vlastnické 
právo případně jiné věcné právo k těmto pozemkům může být navrženým stavebním záměrem dotčeno. 
Účastníky řízení dle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona tak byly ustanoveny tyto osoby: Jiří Kačírek, 
Ing. Jaroslav Kordula, Vít Černý, Ing. Nikola Hričoviny, Robert Novotný, Ing. Daniel Schönfelder, Mgr. 
Marie Schönfelderová a ČEZ Distribuce, a.s. 
 
K žádosti o povolení staveb ČOV byla předložena projektová dokumentace zpracovaná oprávněnou 
osobou – Ing. Barborou Pokornou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství, ČKAIT 0012910. Projektová dokumentace řeší návrh umístění a provedení staveb 
tří domovních ČOV, tří vsakovacích objektů a související kanalizace na pozemku p. č. 190/25 
v katastrálním území Želkovice u Libomyšle. 
  
Je navrženo osazení tří domovních čistíren odpadních vod typu EKOCIS EK-S4 (pro 4 EO, výrobce EKOCIS 
s r.o., Bubovice). Přečištěné odpadní vody budou svedeny potrubím PVC 110 v délce cca 1,4 m do tří 
vsakovacích objektů (podzemní drény vyplněné štěrkem o užitné vsakovací ploše 3,0 m2 a rozměrech 2 
m x 1,5 m).  

V souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona bylo předloženo vyjádření osoby s odbornou způsobilostí 
v hydrogeologii, RNDr. Zbyňka Alinčeho, MŽP ČR č. 1878/2004. Ve vyjádření je mimo jiné uvedeno: 
„Vyčištěné odpadní vody nelze vzhledem k nízké a kolísavé vodnosti vodoteče (ve srážkově 
podprůměrném období horní část vodoteče u pramenní mísy vysychá) do tohoto recipientu vypouštět. 
Zbytkové znečištění vyčištěných odpadních vod bude po jejich vsaku odbouráno v nesaturované a 
v saturované zóně (podzemní vody mělkého oběhu) biodegradačními a oxidačními procesy. Ve 
vzdálenosti 10 m od vsakovacích objektů vyčištěných odpadních vod bude kvalita podzemní vody 
odpovídat místním pozaďovým hodnotám.“ 
 
 

Ke společnému řízení byly dále předloženy následující podklady pro rozhodnutí: 
 

• Situace širších vztahů místa vypouštění odpadních vod a jeho okolí 

• Kopie katastrální mapy, informace o parcelách 

• Stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, státní podnik, zn. PVL-71846/2021/340/Ve PVL-
15740/2021/SP ze dne 08.12.2021 

• Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení 
technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101614687 ze dne 
07.10.2021 

• Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. k PD, zn. 001119019144 ze dne 18.10.2021 

• Souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a.s. s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení 
distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení, zn. 001119019145 ze dne 
18.10.2021  

 

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, podle příslušných ustanovení stavebního zákona a                
podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu oznámil vodoprávní úřad dne 15.02.2022 pod č. j. 
MUHO/4738/2022 zahájení vodoprávního řízení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům 
s možností uplatnění námitek k návrhu vydání společného povolení v termínu do patnácti dnů od 
doručení oznámení a s možností vyjádřit se k podkladům povolení k nakládání s vodami ve 
stejném termínu. Od ohledání na místě a ústního jednání bylo podle   § 94m odst. 3 stavebního zákona 
upuštěno, protože jsou dostatečně známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. 

Po oznámení zahájení řízení ve stanoveném termínu nikdo z účastníků řízení ani dotčených orgánů 
neuplatnil žádné námitky, připomínky ani stanoviska. 
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Vodoprávní úřad nestanovuje podmínky stavebního povolení podle ustanovení § 18c odst. 3 vyhl.             
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
v platném znění (vymezení nezbytného rozsahu staveniště, předložení statických výpočtů a provedení 
zkušebního provozu a případně podmínky pro jeho provedení), neboť to není potřeba vzhledem 
k charakteru stavby a jejímu členění. 

Za správnost, proveditelnost a funkčnost stavby vodního díla zhotoveného podle předložené projektové 
dokumentace odpovídá projektant (oprávněná osoba). 

Vodoprávní úřad po přezkoumání a projednání předložené žádosti zjistil, že uskutečněním záměru 
nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 
předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje 
obecným požadavkům na využívání území.  

Po celkovém vyhodnocení a posouzení předložených dokladů a vyjádření došel vodoprávní úřad 
k názoru, že s uvedeným záměrem a s nakládáním s vodami lze za předpokladu splnění výše uvedených 
podmínek souhlasit. 
 

Řízení bylo vedeno v souladu s požadavky vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a 
dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění 
pozdějších předpisů a podle platných ustanovení stavebního a vodního zákona a správního řádu. 
Žádost obsahovala a byla doplněna všemi náležitostmi. 
Vodoprávní úřad posoudil všechny předložené doklady a dospěl k závěru, že lze předpokládat, že 
záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého 
stavu/potenciálu vod a je možné návrhu stavebníků vyhovět za dodržení podmínek uvedených             
ve výroku tohoto rozhodnutí. 
V souladu s ustanovením § 9 odst. 5 vodního zákona se v případě vydání povolení k nakládání 
s vodami současně s povolením k provedení vodního díla výroky těchto povolení vzájemně podmiňují. 
 

 

 

 

Poučení účastníků 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 a následných 
správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný 
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 
dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem v Praze, Zborovská 11, 
Praha 5, podáním u Městského úřadu Hořovice. Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 
odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 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 odbor výstavby a životního prostředí Městského 
úřadu Hořovice. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Po dni nabytí právní moci společného povolení vodoprávní úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení 
společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkům, 
dotčeným orgánům a obecnému stavebnímu úřadu příslušnému k místu stavby. Stavebníkům bude 
současně zaslán štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. 
 
Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci nebude 
stavba zahájena. 
 

 
 

Otisk úředního razítka 
Ing. Lucie Šmídová v. r. 
samostatná odborná referentka 
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Poplatek 

Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. g) přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 08.04.2022. 
 
 
Rozdělovník 
 
I.  Účastníci řízení dle ust. § 115 odst. 16 vodního zákona a dle ust. § 94k písm. a) stavebního zákona 
(do vlastních rukou)  

1. Bc. Blanka Vaňková, Na Boru 226, 267 21 Tmaň (DS) 
2. Petr Vaněk, Na Boru 226, 267 24 Tmaň (DS) 

 
II. Účastník řízení dle ust. § 115 odst. 4 vodního zákona a dle ust. § 94k písm. b) stavebního zákona (do 
vlastních rukou)  

• Obec Libomyšl, Libomyšl 71, 267 23 Lochovice (DS) 
 
III. Účastníci řízení dle ust. 94k písm. e) stavebního zákona (do vlastních rukou) 

1. Jiří Kačírek, Radouš 86, 267 24 Hostomice pod Brdy 
2. Ing. Jaroslav Kordula, Rozhraní 411, Holasice, 664 61 Rajhrad 
3. Vít Černý, Chodouň 111, 267 51 Zdice 
4. Ing. Nikola Hričoviny, Stupno 199, 338 24 Břasy 
5. Robert Novotný, Studentská 1168/30, 352 01 Aš 
6. Ing. Daniel Schönfelder, Plynární 1517/2, 251 01 Říčany u Prahy 
7. Mgr. Marie Schönfelderová, Plynární 1517/2, 251 01 Říčany u Prahy 

• ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly (DS) 
 
IV. Dotčené orgány 

• Městský úřad Zdice, odbor správní, Husova 2, 267 51 Zdice (DS)  
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