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OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

Ing. Kamil Čáp, nar. 16. 8. 1984, Podlíšťany č. p. 23, 538 25 Nasavrky, prostřednictvím zmocněnce
PLP Projektstav s.r.o., IČO 28793480, Rosice č. p. 336, 538 34 Rosice u Chrasti (dále jen „stavebník“)
podal dne 6. 6. 2022 žádost o vydání povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod
podzemních a žádost o vydání společného povolení pro stavbu vodního díla označenou jako:

„Odkanalizování objektu a vodovodní přípojka, Ctětín č. ev. 22 - BS s vestavným filtrem + však“

(dále jen „stavba“) na místě:
Název kraje Pardubický
Název obce Ctětín
Identifikátor katastrálního území 617954
Název katastrálního území Ctětín
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí st. p. 297 (zastavěná plocha a nádvoří),

parc. č. 532/8 (zahrada)
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-03-03-0930-0-00
Hydrogeologický rajon 6532 – Krystalinikum Železných hor
Útvar podzemních vod 65321 – – Krystalinikum Železných hor –

jihovýchodní část
Přímé určení polohy stavby (S-JTSK) 1084913; 645489,64

Popis stavby:
Jedná se o stavbu biologického septiku s vestavným filtrem, provzdušením SBDF 4/sv a kanalizačního
potrubí pro napojení splaškových odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody budou svedeny kanalizačním
potrubím do vsakovací galerie na par. č. 532/8. Dmychadlo bude napojeno na domovní elektrorozvod.
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Umístění stavby:
Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 532/8 v katastrálním území Ctětín dle projektové dokumentace
v souladu s grafickou přílohou oznámení.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Pozemky stavby: parc. č. 532/8 v katastrálním území Ctětín.

Účel stavby:

Čištění odpadních vod vzniklých provozem rekreačního objektu č. e. 22 na st. parc. 297 v katastrálním
území Ctětín.

Místo nakládání s vodami:
Název kraje Pardubický
Název obce Ctětín
Identifikátor katastrálního území 617954
Název katastrálního území Ctětín
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí st. p. 297 (zastavěná plocha a nádvoří),

parc. č. 532/8 (zahrada)
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-03-03-0930-0-00
Hydrogeologický rajon 6532 – Krystalinikum Železných hor
Útvar podzemních vod 65321 – – Krystalinikum Železných hor

– jihovýchodní část
Přímé určení polohy stavby (S-JTSK) 1084908; 645489,77

Navržený objem vypouštěných odpadních vod:

Průměrný odběr 0,0046 l. s-1

Maximální odběr 0,0070 l. s-1

Maximální měsíční odběr 12 m3

Maximální roční odběr 0,144 tis. m3

Emisní limity vypouštěných odpadních vod:
BSK5 nepřekročitelná hodnota „m“ 40 mg.l-1

CHSKCr nepřekročitelná hodnota „m“ 150 mg.l-1

NL nepřekročitelná hodnota „m“ 30 mg.l-1

N-NH4
+ nepřekročitelná hodnota „m“ 20 mg.l-1

Účel nakládání s vodami:
Zajištění likvidace odpadních vod vzniklých provozem rekreačního objektu č. e. 22 na st. parc. 297
v katastrálním území Ctětín.

Dnem podání žádostí bylo zahájeno správní řízení.

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad
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, jako speciální stavební úřad podle § 15
odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako stavební úřad příslušný k vydání společného
povolení podle § 94j odst. 1 stavebního zákona, a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1
písm. a) a písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle
§ 115 odst. 8 vodního zákona, § 94m odst. 1 a § 47 odst. 1 správního řádu zahájení řízení a současně
podle § 115 odst. 8 vodního zákona, § 49 odst. 1 správního řádu a § 94m odst. 1 stavebního zákona
nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

5. 10. 2022 (středa) v 15:00 hodin

na místě stavby.

Jelikož Obec Ctětín nemá vydán územní plán, vodoprávní úřad nařizuje podle § 94m, odst. 1 a § 87 odst.
2 stavebního zákona veřejné ústní jednání. Konání veřejného ústního jednání oznamuje veřejnosti
veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena na úřední desce správního orgánu, který písemnost
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doručuje, a na úřední desce obecního úřadu nejméně 30 dní. Po tuto dobu vodoprávní úřad umožní
v případě zájmu každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí.

Dle § 87 odst. 2 stavebního zákona žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost
o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územního řízení
a nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě dobře viditelném a volně přístupném, např. plot, a to
do doby konání veřejného ústního jednání. Informace musí obsahovat údaje o žadateli, o předmětu
územního řízení a o veřejném ústním jednání. Součástí je i grafické vyjádření záměru.

Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání, pokud
mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení.

Vodoprávní úřad, v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a §  94m odst. 1 stavebního
zákona upozorňuje účastníky řízení a dotčené orgány, že závazná stanoviska a námitky mohou uplatnit
nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Podle § 115 odst. 12 vodního zákona jde o společné řízení.

Vodoprávní úřad v souladu s příslušnými právními předpisy stanovil tento okruh známých účastníků
řízení:

Stavebník podle § 94k písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu:
Ing. Kamil Čáp, nar. 16.8.1984, Podlíšťany č.p. 23, 538 25 Nasavrky

Obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím k ovlivnění vodních poměrů a na jejímž území
má být požadovaný stavební záměr uskutečněn podle § 115 odst. 4 vodního zákona,
§ 94k písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:
Obec Ctětín, IČO 00269913, Ctětín č. p. 55, 538 25 Nasavrky

Osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno podle § 94k písm. e) stavebního zákona
a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:
Obec Ctětín, IČO 00269913, Ctětín č. p. 55, 538 25 Nasavrky,
Aleš Rösner, nar. 7. 3. 1974, Zárubova č. p. 492/22, Praha 4-Kamýk, 142 00 Praha 411,
Bc. Zbyněk Čáp, nar. 1. 3. 1961, Pavlišovská č. p. 2283/1, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913,
Evženie Čápová, nar. 15. 12. 1963, Pavlišovská č. p. 2283/1, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913,
Jaromír Tichý, nar. 4. 8. 1936, Ctětín č. p. 41, 538 25 Nasavrky,
Božena Tichá, nar. 16. 7. 1940, Ctětín č. p. 41, 538 25 Nasavrky,
Václav Brožek, nar. 1. 5. 1989, Ctětín č. p. 44, 538 25 Nasavrky,
Jana Pešavová, nar. 9. 11. 1997, Ctětín č. p. 44, 538 25 Nasavrky,
Josef Malina, nar. 13. 3. 1965, Ctětín č. p. 45, 538 25 Nasavrky

Ve správním řízení vedeném o všech žádostech společně jsou dotčenými orgány:

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Východní Čechy, Oddělení
Správa chráněné krajinné oblasti Železné hory - jako orgán ochrany přírody

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí, jako orgán státní správy
v oblasti odpadového hospodářství

Poučení:

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo
požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné
právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky
k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního
předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
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K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:
Situační výkres v měřítku 1:250

Obdrží:
PLP Projektstav s.r.o., IDDS: usvqmcr
Obec Ctětín, IDDS: prgbz83
Aleš Rösner, Zárubova č. p. 492/22, Praha 4-Kamýk, 142 00 Praha 411
Bc. Zbyněk Čáp, Pavlišovská č. p. 2283/1, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913
Evženie Čápová, Pavlišovská č. p. 2283/1, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913
Jaromír Tichý, Ctětín č. p. 41, 538 25 Nasavrky
Božena Tichá, Ctětín č. p. 41, 538 25 Nasavrky
Václav Brožek, Ctětín č p. 44, 538 25 Nasavrky
Jana Pešavová, Ctětín č. p. 44, 538 25 Nasavrky
Josef Malina, Ctětín č. p. 45, 538 25 Nasavrky
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Východní Čechy, Oddělení
SCHKO Železné hory a KS Pardubice, IDDS: kpddyvy
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí, Pardubická č. p. 67, 537
16 Chrudim IV

Pro vyvěšení na úřední desku:
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Obecní úřad Ctětín, IDDS: prgbz83

Na vědomí:
Městský úřad Nasavrky, Stavební odbor, IDDS: qwub3yr
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