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Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení řízení
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní
úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů v platném znění (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), a jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), obdržel dne 04.06.2018, od pana Ing. Vladimíra Hallera, nar. 01.03.1964, bytem Na Záboří
849, 530 02 Pardubice, žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby
jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné
k takovému vypouštění, tj. pro stavbu domovní čistírny odpadních vod typu EKO SBR BIO I,
propojovací kanalizace a zasakovací galerie, za účelem – odkanalizování splaškových vod
z novostavby RD, v obci Albrechtice nad Orlicí, na pozemku č. parc. 235/4 v kat. území Albrechtice nad
Orlicí.
Předmětem řízení na základě výše uvedené žádosti je:
dle § 8 odst. 1 písm. c) bod 1 vodního zákona povolení k nakládání s vodami – povolení
k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod podzemních;
dle § 15 odst. 1 vodního zákona stavební povolení k vodnímu dílu – domovní čistírna odpadních
vod typu EKO SBR BIO I, propojovací kanalizace a zasakovací galerie, za účelem – odkanalizování
splaškových vod z novostavby RD, v obci Albrechtice nad Orlicí, na pozemku č. parc. 235/4 v kat. území
Albrechtice nad Orlicí.
Popis stavby vodního díla:
Jedná se o domovní čistírny odpadních vod typu EKO SBR BIO I, propojovací kanalizace a zasakovací
galerie, za účelem – odkanalizování splaškových vod z novostavby RD, v obci Albrechtice nad Orlicí,
na pozemku č. parc. 235/4 v kat. území Albrechtice nad Orlicí, s orientačním určením polohy a místa
umístění ČOV v souřadnicovém systému S-JTSK:
Y = 626 532.96; X = 1 052 540.31
a zasakovací galerie v souřadnicovém systému S-JTSK: Y = 626 514.44; X = 1 052 540.64
Odpadní vody z novostavby rodinného domu budou odváděny potrubím PVC DN 150 mm v délce 6 m
do domovní čistírny odpadních vod typu EKO SBR BIO I, dále propojovacím potrubím PVC DN 110
bude předčištěná odpadní voda odvedena do spojovací šachty, ze které bude odvedena do navržené
zasakovací galerie ve vzdálenosti 14 m od spojovací šachty.
Dmychadlo bude umístěno dle požadavků investora buď v odvětraném pilířku v blízkosti ČOV, nebo
dle možností vnitřního uspořádání v objektu RD. Dmychadlo bude napojeno na hlavní rozvaděč se
samostatným jističem v novostavbě rodinného domu.
Výkop pro ČOV, bude proveden o min. rozměrech 2,0 x 2,0 m a hloubce min. 1,95 m. Základová deska
pod ČOV bude provedena o min. rozměrech 1,6 x 1,6 m a tl. 0,2 m. Navrhované kanalizační potrubí
před i za ČOV bude uloženo, podsypáno a obsypáno dle vzorového uložení potrubí.
Zasakovací galerie bude provedena jako podzemní rozvodový systém o ploše 15 x 3 m, uložený do
hloubky – 1,2 m pod stávajícím terénem dle HGP.
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Žádáno je o povolení k vypouštění odpadních vod v množství:
max. 0,1 l/s

max. 13 m3/měs.

158 m3/rok.

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod v ukazatelích znečištění:
CHSKCr
140

BSK5
35

N-NH4+
20

NL
25

Žádost byla doložena příslušnou projektovou dokumentací vypracovanou panem Ing. arch. Soběslavem
Macasem a autorizovanou panem Ivem Hejcmanem – autorizovaný technik pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, spec. stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0701074, v prosinci
2017, dále hydrogeologickým posudkem, jenž zpracoval RNDr. Václav Vašíček – odborná způsobilost
v inženýrské geologii, hydrogeologii, č. 1656/2003, v červnu 2018 a ostatními doklady dle vyhlášky č.
432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a
vyjádření vodoprávního úřadu.
Uvedená stavba byla umístěna územním rozhodnutím ze dne 03.04.2018 pod č.j.
MÚTý/STAV/4905/2017-10-Rozh-ÚŘSP-Pa, které vydal obecný stavební úřad (Městský úřad Týniště
nad Orlicí).
Vodoprávní úřad, oznamuje všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že dnem podání
žádosti je ve věci zahájeno řízení podle § 44 a § 47 správního řádu a dále podle § 112 stavebního
zákona s použitím ustanovení § 115 vodního zákona. Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu
známy poměry staveniště z povolování staveb vodních děl v okolí a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení podané žádosti, upouští se podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona
od ústního jednání a místního šetření.
V souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené orgány svá závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, uplatnit nejpozději do

deseti dnů od doručení tohoto oznámení,
jinak k nim nebude přihlédnuto.
Vodoprávní úřad navrhuje podané žádosti ve výše uvedeném rozsahu vyhovět a platnost povolení
k nakládání s vodami stanovit na dobu 10 let.
Dle § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové dokumentaci,
způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno
jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle
zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém
je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení
jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě
první, se nepřihlíží.
Dle § 114 odst. 2 stavebního zákona se k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního
opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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Do podkladů rozhodnutí lze ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu nahlédnout v kanceláři vodoprávního
úřadu v budově Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí (Dukelských Hrdinů 985, číslo dveří B 120) v
době (pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h; úterý a čtvrtek 8:00 h do 14:00 h; pátek 8:00 h do 13:00 h
s tím, že doporučujeme v úterý, čtvrtek a pátek se z důvodu místních šetření předem telefonicky
domluvit).

Daniel SIKORA, DiS.
referent životního prostředí
ROZDĚLOVNÍK
Účastníci řízení ve věci povolení k nakládání s vodami:
Žadatelé - Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
Pan Ing. Vladimír Haller, nar. 01.03.1964, Na Záboří 849, 530 02 Pardubice
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:
Obec Albrechtice nad Orlicí, Na výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
Účastníci řízení ve věci povolení stavby vodního díla:
Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a dle § 109 písm. a), b), c) a d)
stavebního zákona: Vlastníci (správci) pozemku přímo dotčeni stavbou; doručování do vlastních rukou:
Pan Ing. Vladimír Haller, nar. 01.03.1964, Na Záboří 849, 530 02 Pardubice
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 109 písm. e) a f) stavebního
zákona: Vlastníci (správci) sousedních pozemků (staveb, správci sítí …), kteří jsou nebo mohou být
dotčeni navrhovanou stavbou; doručování do vlastních rukou:
Pan Ing. Jan Krejčí, Huntířov 92, 54401 Vítězná
Paní Bc. Pavlína Krejčová, č. p. 74, 53401 Chvojenec
Pan Josef Krb, č. p. 3, 51721 Nová Ves
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800
Praha 2
Obec Albrechtice nad Orlicí, Na výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 109 písm. e) a f) stavebního
zákona: Vlastníci (správci) sousedních pozemků (staveb, správci sítí …), kteří jsou nebo mohou být
dotčeni navrhovanou stavbou; doručování veřejnou vyhláškou:
Paní Alena Rösslerová, č. p. 93, 50333 Praskačka
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: (doručení jednotlivě)
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Obec Albrechtice nad Orlicí, Na výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
Toto zahájení řízení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce
Městského úřadu Kostelec nad Orlicí a místně příslušného obecního úřadu Albrechtice nad Orlicí.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní
den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška
neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

........................................................................................
Otisk úředního razítka a podpis oprávněné osoby k vyvěšení a sejmutí
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