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Žadatel:

Radka Topinková, Příkrý 29, 513 01 Semily

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 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"), dále místně příslušný dle ustanovení § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a speciální
stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění novel (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení
posoudil žádost, kterou dne 06.04.2022 podala
Radka Topinková, nar. 18.02.1979, Příkrý 29, 513 01 Semily,
kterou zastupuje C&W consulting s.r.o., Daniel Hipsch, IČO 27913465, Zenklova 131/222, Praha 8Kobylisy, 182 00 Praha 82 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona
vydává povolení
k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod vsakováním přes půdní vrstvy do vod podzemních
(dále jen "nakládání s vodami") na místě:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
v tomto rozsahu:
Druh vypouštěných vod
Stavba
Průměrné povolené množství
Maximální povolené množství
Maximální povolené množství
Maximální měsíční povolené množství
Roční povolené množství
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští
Velikost zdroje znečištění v EO
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod
a) BSK5 Hodnota 'm'
b) CHSKCr Hodnota 'm'
c) NL Hodnota 'm'
f) Ncelk Hodnota 'm'

Liberecký
Příkrý
736031
Příkrý
st. p. 38, parc. č. 1003/1, 2657/3
1-05-01-0790-0-00
5151 Podkrkonošský permokarbon
992331, 668467
splaškové
domovní čistírna odpadních vod, vsak
0,02 l/s
0,12 l/s
1,4 m3/den
43 m3/měsíc
511 m3/rok
12
14
40 mg/l
150 mg/l
30 mg/l
30 mg/l
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II. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:
1. Doba povoleného nakládání s vodami: do 11.08.2032.
2. Do čistícího zařízení a vsakování mohou být zaústěny pouze vody splaškové (kuchyň, koupelna,
prádelna, WC); nelze sem vypouštět vody dešťové, povrchové a drenážní, dále žádné vody obsahující
ropné produkty.
3. Vypouštěním odpadních vod nesmí dojít k ovlivnění kvality vod v okolních vodních zdrojích
a k ovlivnění sousedních pozemků.
4. Provozovatel zajistí provádění rozborů vzorků vypouštěných odpadních vod z čistícího zařízení
s četností 2 x ročně ve sledovaných ukazatelích (BSK5, CHSKCr, NL a N-NH4+). Vzorky budou
odebírány na výtoku z ČOV, a to jako dvouhodinové směsné, získané sléváním 8 dílčích vzorků
stejného objemu v intervalu 15 minut. Výsledky provedených rozborů vzorků vypouštěných
odpadních vod budou u provozovatele zakládány pro případnou kontrolu.
III. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, a § 15 vodního
zákona
schvaluje stavební záměr
na stavbu vodního díla:
Domovní ČOV
Příkrý č.p. 29
(dále jen "stavba") na místě:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

Liberecký
Příkrý
736031
Příkrý
st. p. 38, parc. č. 1003/1, 2657/3
992331, 668467

Popis stavby:
-

-

domovní čistírna odpadních vod typu EKO SBR BIO III (10-14 EO) pro 14 EO, max. přítok 1680
l/den, průměr 1,95 m, výška 2,40 m, výrobce Bazénplast, Bělá u Turnova, umístěna na pozemku
parc.č. 1003/1, ve vzdálenosti 7,67 m od stávající objektu k bydlení č.p. 29 na pozemku st.č. 38, dále
ve vzdálenosti 18,37 m od hranice pozemku parc.č. 2657/3, vše v katastrálním území Příkrý;
nátokové kanalizační potrubí z PVC DN 150 mm v délce 21,52 m včetně kontrolní šachty DN 315
s napojením na stávající domovní rozvody do DČOV, umístěno na pozemcích st.č. 38
a parc.č. 2657/3 a 1003/1, vše v katastrálním území Příkrý;
zemní kabelové vedení z rozvodů objektu č.p. 29 na st.p.č. 38 do pilířku s řídící jednotkou
a dmychadlem u DČOV v délce cca 21,52 m, umístěno na pozemcích st.č. 38 a parc.č. 2657/3
a 1003/1, vše v katastrálním území Příkrý;
odtokové kanalizační potrubí z PVC DN 125 mm v délce 11,24 m z DČOV do vsakovacího objektu
(rozdělovací šachty DN 315), umístěno pozemku parc.č. 1003/1 v katastrálním území Příkrý;
vsakovací objekt - štěrkový vsak o rozměrech 4,00 m x 3,00 m, celková hloubka 1,625 m, štěrkový
obsyp 0,325 m, pískový podsyp 0,700 m, perforomavané potrubí DN 125 mm (tři větve),
s odvětráním na konci vsakovacího objektu, umístěn na pozemku parc.č. 1003/1 ve vzdálenosti
2,00 m od hranice pozemků parc.č. 988/3, vše v katastrálním území Příkrý.

IV. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna podle projektové dokumentace ověřené ve správním řízení, kterou
vypracovala Ing. Hana Hřivnová, IČ: 01382969 – autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0602545, v únoru 2022; situační zákres stavby tvoří
grafickou přílohu tohoto rozhodnutí.
V.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:
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1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve správním řízení, kterou
vypracovala Ing. Hana Hřivnová, IČ: 01382969 – autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0602545, v únoru 2022; případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2.

Stavba bude realizována dodavatelsky oprávněným zhotovitelem.

3.

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech podzemních sítí a zařízení,
existujících v místě stavby a bude zajištěna jejich ochrana v souladu s podmínkami, které stanovili
nebo stanoví příslušní vlastníci technické infrastruktury. Při realizaci stavby budou respektovány
podmínky a požadavky vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury stanovené v jejich
vyjádření k existenci sítí.

4.

Budou splněny podmínky závazného koordinovaného stanoviska Městského úřadu Semily, ze dne
16.05.2022 pod č.j.: KS/1884/22 a to zejména:

- Orgánu ochrany zemědělského půdního fondu:
- V místě stavby bude sejmuta ornice v tzv. drnu, která bude následně vrácena zpět a pozemek
bude upraven tak, aby jej bylo možné užívat dle uvedeného druhu pozemku.
5. Budou splněny podmínky z vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 03.05.2022 zn.:
001125257795 a to zejména:
- 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 20005-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 3 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301.
- U nadzemního vedeni 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.
- 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, dle PNE 33
0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, 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.
- 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. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody,
které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných
okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů.
Nebude-lí možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy
ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- 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.
6.

Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2022.

7.

Stavebníci musí splnit povinnosti dle ustanovení § 152 stavebního zákona, mimo jiné dbát na řádnou
přípravu a provádění stavby, oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název
a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze
výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, tj. po dokončení stavby před započetím jejího
užívání. Stavebníci zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny
zkoušky a měření (zkouška nepropustnosti DČOV), revizi el.vedení nn, aj.
Provozovatelé zajistí řádný provoz a údržbu čistícího zařízení dle pokynů výrobce (provozního
řádu).
Čistící zařízení včetně kanalizačního potrubí musí být udržovány v řádném technickém
a provozuschopném stavu.

8.
9.
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Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Radka Topinková, nar. 18.02.1979, Příkrý 29, 513 01 Semily
Obec Příkrý, Příkrý 70, 513 01 Semily
Odůvodnění:
Dne 06.04.2022 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o vydání společného územního
a stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu vodního díla, která bude sloužit k přečištění odpadních
vod ze stávajícího objektu č.p. 29 v Obci Příkrý před jejich vypouštěním do vod podzemních. Uvedeným
dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Protože žádost neobsahovala všechny předepsané náležitosti,
vodprávní úřad dne 07.04.2022 pod č.j.: ŽP/1599/22 žadatele vyzval, aby vše doplnil a zároveň
usnesením řízení přerušil.
Projektovou dokumentaci stavby ve správním řízení, kterou vypracovala Ing. Hana Hřivnová, IČ:
01382969 – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT
0602545, v únoru 2022. Dále byly k řízení doloženy tyto doklady a náležitosti – hydrogeologický
posudek, vypracovaný RNDr. Jakubem Trubačem, Ph.D. a Mgr. Pavlem Škáchou, Ph.D., v únoru 2022,
odpovědný řešitel Mgr, Jan Čepelík – odborná způsobilost v hydrogeologii, geologické práce – sanace (č.
1268/2001), závazné stanovisko MěÚ Semily, obvodního stavebního úřadu, ze dne 25.08.2022 č.j.:
SÚ/2238/22, závazné koordinované stanovisko MěÚ Semily, ze dne 16.05.2022 pod č.j.: KS/1884/22,
stanovisko správce povodí – Povodí Labe, státní podnik ze dne 10.05.2022 č.j.: PLa/2022/020912,
souhlas Obce Příkrý se stavbou ze dne 16.05.2022 un.: 41/22 a souhlas na situačním výkresu projektové
dokumentace a vyjádření vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury (ČEZ Distribuce, a.s., ze
dne 17.02.2022 zn.: 0101687246, CETIN, a.s. ze dne 11.06.2021 č.j.: 693674/21, GasNet Služby, s.r.o. ze
dne 17.02.2021 č.j.: 5002557550, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 15.06.2021 zn.:
SCVKZAD107483) a jejich stanoviska ke stavebnímu povolení (ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 03.05.2022
zn.: 001125257795). Vlastnictví stavbou dotčených pozemků bylo ověřeno v katastru nemovitostí.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 94m stavebního zákona nařídil k projednání žádosti ústní jednání
spojené s ohledáním na místě a to na 20.05.2022 (písemností ze dne 19.04.2022 pod č.j.: ŽP/1786/22). O
průběhu jednání byl sepsán protokol. V průběhu řízení nebyly žádné námitky uplatněny. Podmínky

uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích účastníků řízení a dotčených orgánů byly zkoordinovány
a zahrnuty do podmínek vydaného rozhodnutí.
Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že dotčená akce se bude realizovat na území s archeologickými
nálezy, je stavebník povinen dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném
znění, zemní výkopové práce oznámit již v době přípravy stavby Archeologickému ústavu AV ČR Praha
a zároveň umožnit provedení případného výzkumu na dotčeném území. Dále stavebník neprodleně
oznámí AV ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím místně příslušné obce případné
náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jímek, hrobů, atd.) stejně jako nálezy movitých
artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), které nebyly zjištěny v rámci záchranného
archeologického výzkumu (§ 23 památkového zákona). Je-li stavebníkem právnická osoba (nebo fyzická
osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost archeologického výzkumu), hradí náklady záchranného
archeologického výzkumu tento stavebník, jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický
výzkum (§ 22 odst. 2 památkového zákona).
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony
a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací
a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné
požadavky na výstavbu.
Hodnoty vypouštěného znečištění byly stanoveny v souladu s platným zněním nařízení vlády č. 57/2016
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Četnost a typ prováděných rozborů vzorků vypouštěných odpadních
vod byla stanovena rovněž v souladu s platným zněním uvedeného nařízení vlády a stanoviska správce
povodí.
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Dle výše uvedeného stanoviska správce povodí je záměr stavby vodního díla z hlediska zájmů daných
§ 24 až § 26 vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a
středního Labe možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického stavu
a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního
stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.
Dále upozorňujeme, že se v blízkosti navrženého umístění stavby nachází dřeviny rostoucí mimo les.
Realizací stavby či ukládání výkopku v kořenovém prostoru hrozí s velkou pravděpodobností trvalé
poškození kořenových systémů s následkem snížení fyziologické vitality dřevin. Bez zpracování
specifického přístupu v kořenosvém prostoru dřevin může dojít k jejich poškození ve smyslu § 7 zákona
č. 114/1992, Sb., o chraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Pro předejití střetu s uvedenou
zákonnou ochranou dřevin doporučujeme postupovat dle normy Ochrana dřevin při stavební činnosti –
SPPK A01 002.
Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání požadovaného povolení. Proto
vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
ČEZ Distribuce, a. s., Filip Havránek, Bc. Iva Havránková Lánská
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění, odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje
podáním u zdejšího správního orgánu. 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 správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho 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 stavebníkovi,
dotčeným orgánům a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také
štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.
Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže
stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy
stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to
neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad
prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví
běh lhůty platnosti společného povolení.

Mgr. Ludmila Mazánková, DiS.
vedoucí odboru životního prostředí
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč byl zaplacen 14.04.2022.
Obdrží:
Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu:
C&W consulting s.r.o., IDDS: eiuuqva
sídlo: Zenklova č.p. 131/222, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
zastoupení pro: Radka Topinková, Příkrý 29, 513 01 Semily
Obec Příkrý, IDDS: ktian9a
sídlo: Příkrý č.p. 70, 513 01 Semily
Účastníci řízení, dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu:
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Filip Havránek, Žinkovská č.p. 1852/2, 100 00 Praha 10-Strašnice
Bc. Iva Havránková Lánská, Žinkovská č.p. 1852/2, 100 00 Praha 10-Strašnice
Dotčené správní úřady:
Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, Husova č.p. 82, 513 01 Semily
Městský úřad Semily, Obvodní stavební úřad - územní plánování, Husova č.p. 82, 513 01 Semily
Městský úřad Semily, Obvodní stavební úřad, Husova č.p. 82, 513 01 Semily
Grafická příloha rozhodnutí:

