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Číslo jednací:
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Louny 20.07.2015

Bc. Lenka Borlová
Pod Nemocnicí 2379, 440 23
Louny
415 621 278
415 621 200
l.borlova@mulouny.cz

ROZHODNUTÍ
Výroková část
Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí,
příslušný dle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), podle ustanovení § 61 odstavce 1 písmene c) a § 66 zákona číslo 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odstavce 1 zákona číslo 314/2002 Sb., o stanovení
obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a dále jako vodoprávní
úřad příslušný podle § 104 odstavce 2 písmene c) § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), ve
vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 18.05.2015 podala právnická osoba obec Úherce,
IČO: 00556459, se sídlem Úherce 57, 440 01 Louny (dále jen „žadatel“). Na základě tohoto
posouzení, předložených dokladů a výsledku provedeného vodoprávního řízení,
žadateli – právnické osobě obci Úherce, IČO: 00556459, Úherce 57, 440 01 Louny
I. v y d á v á

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

p o v o l e n í k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
Odpadní vody z obce Úherce, které jsou před vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu
akumulovány v septicích nebo sedimentačních jímkách, budou vypouštěny do drobného vodního toku
Úherský potok v katastrálním území Úherce u Panenského Týnce na pozemkové parcele katastru
nemovitostí číslo 759/33, 759/38, 759/39, 759/41, 759/49.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Říční km vodního toku
Hydrogeologický rajon
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)

Ústecký
Úherce
717576
Úherce u Panenského Týnce
p. p. č. 759/33, 759/38, 759/39, 759/41, 759/49
10268517
Úherský potok
1-12-02-062
1,25 (V1); 1,33 (V2), 1,34 (V3), 1,7 (V4)
5140
V1 - pravý
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Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

V2 – levý
V3 – levý
V4 - levý
V1 - 1015392, 772913
V2 - 1015377, 772980
V3 - 1015374, 772995
V4 - 1015250, 773363

Údaje o předmětu rozhodnutí (rozsah povolení k nakládání s vodami):
Druh vypouštěných vod (Č 07)
splaškové, dešťové
Druh recipientu (Č 08)
vodní tok
Související vodní díla
stoková síť
Průměrné povolené
V1 - 0,1 l/s
V2 - 0,2 l/s
V3 - 0,05 l/s
V4 - 0,05 l/s
Maximální povolené
V1 - 0,3 l/s
V2 - 0,46 l/s
V3 - 0,26 l/s
V4 - 0,26 l/s
Maximální měsíční povolené
V1 - 0,18 tis. m3/měs.
V2 - 0,53 tis. m3/měs.
V3 - 0,13 tis. m3/měs.
V4 - 0,13 tis. m3/měs.
Roční povolené
V1 - 2,255 tis. m3/rok
V2 - 6,418 tis. m3/rok
V3 - 1,516 tis. m3/rok
V4 - 1,516 tis. m3/rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští
12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští
365
Velikost zdroje znečištění v EO
V1 -13
V2 - 37
V3 - 9
V4 - 9
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod
a) BSK5 t/r
V1 - 0,0137 t/r
V2 - 0,0324 t/r
V3 - 0,0095 t/r
V4 - 0,0095 t/r
b) CHSKCr t/r
V1 - 0,0364 t/r
V2 - 0,0907 t/r
V3 - 0,0221 t/r
V4 - 0,0221 t/r
c) NL t/r
V1 - 0,0137 t/r
V2 - 0,0389 t/r
V3 - 0,0095 t/r
V4 - 0,0158 t/r
a) BSK5 Hodnota 'p'
V1 - 30 mg/l
V2 - 25 mg/l
V3 - 30 mg/l
V4 - 30 mg/l
a) BSK5 Hodnota 'm'
V1 - 40 mg/l
V2 - 35 mg/l
V3 - 40 mg/l
V4 - 40 mg/l
b) CHSKCr Hodnota 'p'
V1 - 80 mg/l
V2 - 70 mg/l
V3 - 70 mg/l
V4 - 70 mg/l
b) CHSKCr Hodnota 'm'
V1 - 130 mg/l
V2 - 120 mg/l
V3 - 120 mg/l
V4 - 110 mg/l
c) NL Hodnota 'p'
V1 - 30 mg/l
V2 - 30 mg/l
V3 - 30 mg/l
V4 - 30 mg/l
c) NL Hodnota 'm'
V1 - 50 mg/l
V2 - 40 mg/l
V3 - 60 mg/l
V4 - 70 mg/l
g) Pcelk Hodnota 'p'
V1 - 3 mg/l
V2 - 3 mg/l
V3 - 3 mg/l
V4 - 3 mg/l
g) Pcelk Hodnota 'm'
V1 - 6 mg/l
V2 - 6 mg/l
V3 - 6 mg/l
V4 - 6 mg/l
Uložená měření
Je uloženo měření množství vypouštěných ANO
odpadních vod
Počet kontrolních profilů měření množství
4
Četnost měření množství
čtyřikrát ročně
Způsob měření množství vody (Č 40)
odborný odhad
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Je uloženo sledování jakosti vypouštěných
odpadních vod
Počet kontrolních profilů sledování jakosti
Četnost sledování
Typ vzorků (Č 05)

ano
4
čtyřikrát ročně
dvouhodinový směsný

limity BSK5 jsou s potlačením nitrifikace
m - nepřekročitelná maximálně přípustná hodnota koncentrací
p - přípustná hodnota koncentrací, která může být v povolené míře překročena
Doplňující ustanovení:
Místo výpusti - katastrální území Úherce u Panenského Týnce, pozemková parcela katastru
nemovitostí číslo 759/33, 759/38, 759/39, 759/41, 759/49
Způsob odběru vzorků - slévání 8 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut
Místo odběru vzorků – výpustní objekty do drobného vodního toku
Způsob provádění rozborů - dle příslušných technických norem a metodami, pro které má laboratoř
platné osvědčení o akreditaci nebo o správné činnosti
Způsob vyhodnocení výsledků rozborů - žadatel provede porovnání s povolenými hodnotami
Způsob, forma, četnost a termín předávání výsledků rozborů odpadních vod vodoprávnímu úřadu –
v souladu s ustanovením § 126 odstavce 6 vodního zákona
Způsob vypouštění vod - kanalizační přípojkou
Kultura pozemkové parcely - vodní plocha, využití - tok přírodní.
Účel povoleného nakládání s povrchovými, podzemními vodami - vypouštění odpadních vod
z obce.
Časové omezení platnosti povolení k nakládání s vodami - ode dne nabytí právní moci tohoto
správního rozhodnutí na dobu 4 let.
Číselný identifikátor Odvětvové klasifikace ekonomických činností - 84110
II. s t a n o v í dle ust. § 9 odst. 1 vodního zákona současně pro nakládání s vodami tyto podmínky
a povinnosti:
1. Odběry a rozbory vypouštěných vod budou prováděny odborně způsobilou osobou oprávněné
k podnikání (oprávněná laboratoř).
2. Na stávající kanalizační řady nebudou napojovány další zdroje znečištěných odpadních vod.
Nově budovaná zástavba bude opatřena kapacitními nepropustnými jímkami na vyvážení –
bez přepadu či jiným zákonným řešením odvádění s likvidace splaškových vod.
3. Na kanalizaci budou napojeny objekty výhradně přes předčisticí zařízení – domovní čistírnu
odpadních vod, septik. Předčisticí zařízení (septiky) musí být alespoň 1krát ročně odkalovány.
Obec Úherce zajistí kontrolu dodržování této podmínky.
4. Po dobu platnosti povolení bude vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu zajišťovat sledování
kvality vypouštěných odpadních vod.
5. Vzorky odpadních vod budou odebírány v bezdeštném období.
6. Vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu předloží nejpozději do 31.12. 2017 návrh řešení
likvidace odpadních vod z obce Úherce v souladu s platnými právními předpisy.
7. Do doby platnosti vydaného povolení k nakládání s vodami budou navržená opatření
realizována.
8. Obec Úherce bude na svoje náklady odstraňovat z koryta drobného vodního toku Úherský
potok usazeniny ulpělé vlivem zaústění odpadních vod z obecní kanalizace.
9. Kanalizační výpusti budou pročištěny a následně pročišťovány tak, aby vody z kanalizačního
potrubí plynule odtékaly do koryta toku a docházelo tak k jejímu nařeďování – zamezení
zahnívání odpadních vod v bezdeštném období.
10. Výpusť č. 1 bude opatřena štítkem s číslem PV-162-078/v, výpusť č. 2 – PV-162079/v, výpusť
č. 3 – PV-1620080/v a výpusť č. 3 – PV-162-0081/v.
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11. V kanalizačním řádu bude zmapováno konkrétní řešení odvádění a likvidace odpadních vod
z jednotlivých nemovitostí (jímky, septiky, domovní čistírny odpadních vod, přímé napojení na
kanalizaci).
Účastníci vodoprávního řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Úherce, IČO: 00556459, Úherce 57, 440 01 Louny

Odůvodnění
Dne 18.05.2015 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových drobného vodního toku Úherský potok. Dnem podání žádosti bylo zahájeno
vodoprávní a stavební řízení.
Žádost byla doložena povinnými doklady podle ust. § 3c vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního
úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a to:
-

kopií katastrální mapy
celkovou situací
stanoviskem správce povodí a správce vodního toku – Povodí Vltavy, s. p. zn. 23361/2015243-Ke ze dne 06.05.2015
laboratorními rozbory ze dne 21.05.2013, 25.04.2014, 18.03.2015
kopií neplatného rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze
dne 19.08.2005 sp. zn. MULN/11491/2005/OŽP.

Vodoprávní úřad uvědomil známé účastníky řízení a dotčené správní orgány v souladu s ust. § 47
odst. 1 správního řádu o zahájení vodoprávního a stavebního řízení oznámením ze dne 17.06.2015
sp. zn. MULN/6966/2015/SU/BL (číslo jednací MULNCJ 48663/2015). Současně podle ustanovení
§ 49 odstavce 1 správního řádu upustil od konání ústního jednání a místního šetření, protože ho
povaha věci nevyžadovala, a stanovil, že ve lhůtě do vydání správního rozhodnutí ve věci mohli
účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně
je upozornil, že správní rozhodnutí ve věci bude vydáno po 31.03.2014 a na námitky, které budou
sděleny po tomto termínu nebude možno brát zřetel.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Městský úřad Louny, odbor životního prostředí dne 19.08.2005 pod sp. zn MULN/11491/2005/OŽP
vydal pro žadatele právnickou osobu obec Úherce, IČO: 00556459, se sídlem Úherce 57, 440 01
Louny správní rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových (drobný vodní tok Úherský) z obce Úherce v katastrálním území Úherce. Toto
rozhodnutí bylo platné do 01.09.2012. Jelikož žadatel nepožádal před koncem platnosti povolení
o jeho prodloužení, toto povolení dne 02.09.2012 zaniklo. Žadatel, obec Úherce, tedy požádal
o vydání nového správního rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních
vod do vod povrchových.
Při přezkoumání žádosti z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednání věci
s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány
důvody bránící vydání správního rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami – k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových. Žadatel ke své žádosti doložil stanovisko správce vodního toku
a správce povodí – Povodí Vltavy, s. p., který souhlasil s vydáním nového rozhodnutí o povolení
k vypouštění odpadních vod z obce Úherce do vod povrchových (Úherský potok), ale pouze na dobu
maximálně 2 let. Žadatel i přes to ve své žádosti žádá o udělení povolení na dobu 7 let. Žadateli, obci
Úherce, byla již v rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod ze dne 19.08.2005 stanovena
podmínka, aby ke dni 31.12.2007 předložil vodoprávnímu úřadu návrh uvedení vypouštění odpadních
vod do souladu s právními předpisy a do doby platnosti povolení byla navržená opatření realizována.
Tato podmínka nebyla po dobu platnosti povolení splněna. Z tohoto důvodu nevyhovuje vodoprávní
úřad požadované délce platnosti povolení k vypouštění odpadních vod z obce Úherce do vod
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povrchových na jakou žadatel ve své žádosti žádal. Zjištěné vypouštění odpadních vod do vod
povrchových, tj. do Uherského potoka, není v souladu s platnou legislativou. Z těchto důvodů je nutné
vypouštění odpadních vod z obce uvést do souladu s platnými právními předpisy.
Jelikož v předložených výsledcích rozborů odebraných odpadních vod z roku 2013, 2014 a 2015
nebyly v žádném ze vzorků překročeny limity stanovené v původním rozhodnutí z roku 2005 rozhodl
se vodoprávní úřad, v rozporu se stanoviskem správce vodního toku a povodí – Povodí Vltavy, s. p.
povolení k vypouštění odpadních vod z obce Úherce časově omezit na dobu 4 let ode dne nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí a zároveň uložit povinnost uvést vypouštění odpadních vod do souladu
s vodním zákonem.
Žadatel má v tomto správním rozhodnutí uloženou povinnost realizovat opatření na uvedení
vypouštění odpadních vod z obce Úherce do souladu s platnými právními předpisy. Tato opatření
musí být realizovaná do doby skončení platnosti tohoto rozhodnutí, neboť v souladu s platnými
právními předpisy nebude již možné s největší pravděpodobností (případná změna právních předpisů
apod.) tuto lhůtu prodloužit.
Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci vodoprávního řízení na základě možného dotčení práv v souvislosti s výrokem rozhodnutí
podle ust. § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:
Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
BIOPREPARÁTY, spol. s r.o., IČO: 25607324, Rýznerova 150/15, Únětice, 252 62 Horoměřice
Povodí Vltavy, státní podnik, IČO: 70889953, Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Poučení

účastníků

V souladu s ustanovením § 81 odstavce 1, § 82 a § 83 odstavce 1 správního řádu, mají účastníci
řízení právo podat proti tomuto rozhodnutí 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. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad
Labem, odboru životního prostředí a zemědělství ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení
u Městského úřadu Louny, odboru stavebního úřadu a životního prostředí. Odvolání včetně příloh se
podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby
každý známý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví
je na jeho náklady Městský úřad Louny. V souladu s ustanovením § 81 odstavce 2 správního řádu,
mají účastníci řízení právo vzdát se písemně nebo ústně do protokolu práva odvolání. Podle § 85
odstavce 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel spojený
s vlastnictvím k pozemkům a nebo stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto pozemky a
nebo stavby budou i nadále sloužit účelu uvedenému v povolení. Nabyvatelé těchto pozemků a nebo
staveb jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu pozemku nebo
stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 měsíců ode dne jejich převodu
nebo přechodu.

Otisk úředního razítka

Bc. Zbyněk Zeibich
zástupce vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Louny
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
se nevyměřuje..

Obdrží:
I. Účastníci vodoprávního řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Úherce, IDDS: mumaujb
sídlo: Úherce 57, 440 01 Louny
II. Účastníci vodoprávního řízení na základě možného dotčení práv v souvislosti s výrokem
rozhodnutí podle ust. § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
BIOPREPARÁTY, spol. s r.o., IDDS: 5sertrv
sídlo: Rýznerova 150/15, Únětice, 252 62 Horoměřice
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Strana 6 (celkem 6)

