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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, jako správní orgán příslušný podle § 61
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který je podle § 11
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), místně příslušný správní orgán,
jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 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 podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
jako speciální stavební úřad, rozhodl o žádosti Jiřího Vaňka, Zvoncovitá 1974/1, 155 00 Praha 5 –
Stodůlky v zastoupení Ing. Zdeňkem Hejtmanem, IČO: 102 91 121, Bezručova 72/V, 380 01
Dačice, (dále také „žadatel“ nebo „stavebník“), takto:

I. vydává společné povolení
Jiřímu Vaňkovi, Zvoncovitá 1974/1, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
podle § 94p odst. 1 stavebního zákona pro stavbu vodního díla – domovní čistírny odpadních
vod (dále také „DČOV“), v sestavě septik (celoplastový, 3 komory) a zemní filtr.
Stavba hlavní: domovní čistírna odpadních vod v sestavě septik a zemní filtr – typová mechanickobiologická DČOV, pro 4–5 osob, která se skládá z jednoho kompaktního celoplastového kontejneru
z polypropylenu děleného přepážkami na jednotlivé funkční celky a zemní filtr (další stupeň čištění)
pro 4–5 osob.
Stavba vedlejší: kanalizační přípojka – zaústění přepadového potrubí z DČOV do jednotné
kanalizace v obci Chvaletín. Kanalizační přípojka bude zhotovena z PVC DN 150 v délce 4,4 m mezi
kontrolní šachtou Š1 a šachtou KŠst na stávající veřejné kanalizaci.
Místo stavby: pozemky p.č. 38/2 (zahrada) a 2583/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace) v obci
Písečné, k.ú. Chvaletín, kraj Jihočeský.
Určení polohy orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému JTSK
X: 1 173 167; Y: 688 367 (DČOV).
Zájmová lokalita se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod Moravská Dyje od toku
Myslůvka po státní hranici, ID útvaru: DYJ_0070, č.h.p. 4-14-01-0590-0-00, na území vodního útvaru
podzemních vod 65401 Krystalinikum v povodí Dyje západní část, HGR: 6540
Účel stavby: (dle žádosti) ČOV za účelem přečištění odpadních vod z RD a jejich vypouštění do
veřejné kanalizace. Podle číselníku č. 03 přílohy č. 4 vyhlášky č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu
vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž
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byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci, v platném
znění: 445 čistírna odpadních vod
Pro umístění, provedení a užívání vodního díla se podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona
a § 15 odst. 3 vodního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1. Stavba vodního díla bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace s názvem „RD
č.p. 19 k.ú. Chvaletín – ČOV a kanalizační přípojka“ pro společné povolení vypracoval Ing.
Zdeněk Hejtman, ČKAIT: 0100394, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, zak. č.
10/2022, datum 04–2022. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude prováděna dodavatelsky firmou mající oprávnění (osobu s odbornou způsobilostí)
k provádění vodních staveb.
3. Před zahájením stavebních prací je stavebník – investor povinen zajistit vytýčení všech
podzemních a nadzemních inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
Zároveň je povinen dodržet podmínky správců těchto sítí.
4. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn
štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci.
Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné
a ponechán na staveništi do doby dokončení stavby vodního díla.
5. Stavba vodního díla bude dokončena do 30.06.2023. Vodoprávnímu úřadu bude písemně
oznámeno dokončení stavby, a to před započetím jejího užívání.
6. Narušené pozemky a zařízení v cizí správě uvede investor vlastním nákladem do původního
stavu. Případné škody na cizím pozemku způsobené stavbou uhradí investor podle příslušných
předpisů.
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Jiří Vaněk, nar. 17.07.1963, Zvoncovitá 1974/1, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

Odůvodnění
Dne 19.05.2022 byla Městskému úřadu Dačice, odboru životního prostředí, doručena žádost
Jiřího Vaňka, Zvoncovitá 1974/1, 155 00 Praha 5 – Stodůlky v zastoupení Ing. Zdeňkem Hejtmanem,
IČO: 102 91 121, Bezručova 72/V, 380 01 Dačice, o společné povolení stavby vodního díla DČOV,
evidovaná pod č.j.: DACI/6376/22/OŽP.
Dne 27.06.2022 oznámil Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, podle § 47, písemností č.j.:
DACI/15554/22/OŽP, spis. zn.: 1873-2022/BOTK, že bylo dne 19.05.2022 podáním žádostí zahájeno
vodoprávní řízení podle § 94p stavebního zákona ve věci povolení umístění a provedení stavby vodního díla
(společného povolení) – DČOV a kanalizace.
V souladu s § 25 odst. 1 správního řádu je osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se
prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví
zákon, doručováno veřejnou vyhláškou. V oznámení vodoprávní úřad upozornil, že závazná stanoviska
dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení musí být uplatněny
nejpozději rozhodnutí do 15 dnů od doručení oznámení, jinak se k nim nepřihlíží. Zároveň vodoprávní
úřad upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám, nebude přihlédnuto. Ze strany
účastníků řízení a dotčených orgánů nebyly ve stanovené lhůtě uplatněny žádné další připomínky
a námitky ani závazná stanoviska. Oznámení rovněž obsahovalo poučení účastníků řízení podle § 94n odst. 3
stavebního zákona.
Při rozhodování vycházel vodoprávní úřad především z těchto podkladů:
• Závazného stanoviska Městského úřadu Dačice, odboru stavební úřad, úseku územního
plánování, vydané dne 13.05.2022, pod č.j.: DACI/12116/22/OSÚ; 7-2022/NEVI.
• Stanoviska správce povodí – Povodí Moravy, s.p., vydané pod zn.: PM-18519/2022/5203/MZ.,
dne 04.05.2022.
• Závazného stanoviska Městského úřadu Slavonice, stavebního odboru, vydané dne 27.07.2022
pod č.j.: 2419/2022/SÚ – 2.
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•

Souhlas vlastníka (Obec Písečné) pozemku p.č. 2583/1 se stavbou na uvedeném pozemku ze dne
25.04.2022.
Při vodoprávním řízení bylo zjištěno:
a)
b)
c)

d)
e)

Projektovou dokumentaci s názvem „RD č.p. 19 k.ú. Chvaletín – ČOV a kanalizační přípojka“
pro společné povolení, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Hejtman, ČKAIT: 0100394, autorizovaný
inženýr pro vodohospodářské stavby zak. č. 10/2022, datum 04–2022.
Správní poplatek podle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, stanovený podle položky 18 bod 1. písm. g) v celkové výši 300 Kč sazebníku správních
poplatků byl uhrazen dne 05. 08. 2022.
Vodoprávní úřad dále v řízení ověřil, že je stavba navržena v souladu s § 24b vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů.
Dále vodoprávní úřad ověřil, že je stavba čistírny odpadních vod umístěna tak, že je umožněn
přístup nebo příjezd pro vybírání jejího obsahu.
Vodoprávní úřad ověřil, že má žadatel k dotčenému pozemku vlastnické právo a že stavba splňuje
požadavky uvedené v ustanovení § 24a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 94k stavebního zákona.

Stavebníku byly ve výroku tohoto rozhodnutí stanoveny jednotlivé podmínky pro provedení
a následný provoz výše uvedené stavby a současně správní orgán přenesl do podmínek stavebního
povolení podmínky dotčených účastníků řízení. Jejich dodržení bude kontrolováno při kontrolních
prohlídkách stavby nebo při kontrolní činnosti vodoprávního úřadu.
Protože investor předložil k žádosti veškeré potřebné náležitosti, nikdo z dalších účastníků řízení,
dotčených orgánů, a ani veřejnosti nepodal žádných připomínek ani námitek, které by bránily vydání
stavebního povolení čistírny odpadních vod a z hlediska zájmů daných platným Národním plánem
povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí
Dyje je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu
vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu – potenciálu vod, vydal
Městský úřad Dačice, v řízení vedeném podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona společné
povolení stavby.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu a následujících
odvolání, ve kterém 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 – Jihočeský kraj, podáním učiněným u Městského úřadu Dačice.
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
Městský úřad Dačice na jeho náklady. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu
odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Upozornění
Podle § 152 odst. 5 stavebního zákona je stavebník povinen dokončení stavby, která byla
prováděna na základě povolení vydaného podle tohoto zákona, ale nepodléhá kolaudaci, neprodleně
ohlásit stavebnímu úřadu.
Vodoprávní úřad upozorňuje stavebníka, že v rámci kontrolní činnosti bude vyžadovat
k předložení následující doklady: projekt skutečného provedení stavby, předávací protokol od
dodavatele o provedení stavby podle projektové dokumentace s prohlášením o možném uvedení do
provozu a předání investorovi, atesty použitých materiálů, zkoušky vodotěsnosti výrobků (ČOV),
zkoušku vodotěsnosti kanalizační přípojky, stavební deník, provozní řád ČOV, smlouva o odvádění
odpadních vod do kanalizace uzavřená s obcí Písečná.
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Dále vodoprávní úřad upozorňuje, že dle ustanovení § 22, zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, v platném znění, bude záměr provádět veškeré zásahy v terénu již od doby přípravy
oznámen Archeologickému ústavu AV ČR. Jemu nebo oprávněné organizaci bude umožněno provést
na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (www.archeologickamapa.cz/oznameni).

otisk úředního razítka

Ing. Lukáš Skořepa
vedoucí odboru

Přílohy pro stavebníka:
(po nabytí právní moci rozhodnutí)
1.
2.

Ověřená projektová dokumentace
Štítek „Stavba povolena“

D o r u č í s e : Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci
(doporučeně do vlastních rukou, zmocněnci, zákonnému zástupci nebo datovou schránkou)
řízení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona (společné územní a stavební řízení):
Účastník dle §94k písm. a) stavebního zákona - stavebník:
(doručení dle § 94m odst. 2 stavebního zákona – jednotlivě)
• Jiří Vaněk, Zvoncovitá 1974/1, 155 00 Praha 5 – Stodůlky v zastoupení Ing. Zdeňkem Hejtmanem,
IČO: 102 91 121, Bezručova 72/V, 380 01 Dačice
Účastník dle §94k písm. b) stavebního zákona - obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn
(doručení dle § 94m odst. 2 stavebního zákona – jednotlivě)
• Obec Písečné, IČO: 002 47 227, Písečné č.p. 145, 378 72 Písečné
Účastník dle §94k písm. d) stavebního zákona – vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný
záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:
(doručení dle § 94m odst. 2 stavebního zákona – jednotlivě)
• Jiří Vaněk, Zvoncovitá 1974/1, 155 00 Praha 5 – Stodůlky v zastoupení Ing. Zdeňkem Hejtmanem,
IČO: 102 91 121, Bezručova 72/V, 380 01 Dačice
• Obec Písečné, IČO: 002 47 227, Písečné č.p. 145, 378 72 Písečné
• EG.D, a.s., IČO: 280 85 400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 Brno
Účastníci dle §94k písm. e) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické, nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno:
(doručení dle § 94m odst. 2 stavebního zákona – jednotlivě):
• EG.D, a.s., IČO: 280 85 400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 Brno
• Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4
• Pavel Trávníček, Chvaletín 22, 378 81 Písečné
• Dagmar Trávníčková, Chvaletín 22, 378 81 Písečné
• Martin Lalík, Chvaletín 20, 378 81 Písečné
• František Tůma, Pavla Švandy ze Semčic 850/7, Smíchov, 150 00 Praha 5
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Účastníci dle §94k písm. e) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické, nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno:
(doručení dle § 25 odst. 1 správního řádu – veřejnou vyhláškou):
pozemky p.č. st. 27, 37/2, st. 29/1, 39/2 v obci Písečné, k.ú. Chvaletín.
Dotčené orgány:
(doručení dle § 94m odst. 2 stavebního zákona – jednotlivě)
•

Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad, úsek územního plánování, Krajířova 27/I,
380 13 Dačice

Do vlastních rukou dále obdrží:
Obecní úřad Písečné – se žádostí o vyvěšení tohoto oznámení po dobu 15 dnů na úřední desce
(a s vyznačením data vyvěšení a sejmutí + po uplynutí lhůty vrátit zpět) a o zveřejnění tohoto
oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Městský úřad Dačice – se žádostí o vyvěšení tohoto oznámení po dobu 15 dnů na úřední desce
(a s vyznačením data vyvěšení a sejmutí + po uplynutí lhůty vrátit zpět) a o zveřejnění tohoto
oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení veřejnou vyhláškou:

Vyvěšeno dne: ………………………

Sejmuto dne: ………………………

Počet listů tohoto dopisu: 3
Počet příloh: 1

