
MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE
Odbor životního prostředí
náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579
344 20 Domažlice

Spis. značka: OŽP-5154/2022
Číslo jednací: MeDO-64758/2022-Hos-DS
Počet listů: 8
Počet příloh: 0
Vyřizuje: Ing. Karolína Hošková
Telefon: 379 719 264
E-mail: karolina.hoskova@mesto-domazlice.cz
Datum: 26.09.2022

R O Z H O D N U T Í
SPOLEČNÉ POVOLENÍ A POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice, 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 (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný 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  (dále  jen  "stavební  zákon"),  ve společném  územním 
a stavebním řízení  (dále  jen "společné řízení")  posoudil  podle  § 94o stavebního zákona žádost  o vydání 
společného povolení a povolení k nakládání s vodami, kterou dne 05.04.2022 podala

obec Mnichov, IČO 00572225, Mnichov č.p. 73, 345 22  Poběžovice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I. schvaluje stavební záměr

- podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),  
ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  podle  ustanovení  §  94p  odst.  1  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro soubor staveb (dále jen  
"stavba"): 

„ČOV a kanalizace, Mnichov“

Údaje o místu předmětu rozhodnutí

Název kraje Plzeňský kraj
Název obce Mnichov,  Hvožďany, Poběžovice
Identifikátor katastrálního území 697451, 697460, 697478, 707783
Název katastrálního území Hvožďany u Poběžovic, Mnichov u Poběžovic, Pivoň, Šitboř
Parcelní čísla dle evidence 
katastru nemovitostí

parc.  č.  902/14  (vodní  plocha)  v  katastrálním  území  Hvožďany 
u Poběžovic,  st.  p.  6  (zastavěná  plocha  a  nádvoří),  39  (zastavěná 
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plocha  a  nádvoří),  41  (zastavěná  plocha  a  nádvoří),  57  (zastavěná 
plocha a nádvoří),  89  (zastavěná plocha a nádvoří),  101 (zastavěná 
plocha  a  nádvoří),  parc.  č.  29/4  (zahrada),  29/8  (zahrada),  29/9 
(zahrada),  29/11  (zahrada),  66  (zahrada),  67/1  (zahrada),  67/3 
(zahrada),  71/7  (ostatní  plocha),  87/3  (trvalý  travní  porost),  87/23 
(trvalý travní porost), 87/24 (trvalý travní porost), 87/31 (trvalý travní 
porost),  87/41  (trvalý  travní  porost),  87/59  (trvalý  travní  porost), 
681/3 (zahrada), 684/2 (zahrada), 685/7 (zahrada), 685/8 (zahrada), 
687/1  (ostatní  plocha),  687/7  (trvalý  travní  porost),  688/11  (trvalý 
travní porost), 688/15 (zahrada), 688/19 (zahrada), 785/1 (zahrada), 
785/17 (ostatní plocha), 789 (ostatní plocha), 965/4 (ostatní plocha), 
965/7  (ostatní  plocha),  965/8  (ostatní  plocha),  965/10  (ostatní 
plocha), 966/1 (ostatní plocha), 967/1 (ostatní plocha), 967/2 (ostatní 
plocha), 967/3 (ostatní plocha), 967/4 (ostatní plocha), 967/5 (ostatní 
plocha), 967/6 (ostatní plocha), 969/1 (ostatní plocha), 970/3 (ostatní 
plocha), 970/5 (ostatní plocha), 970/6 (ostatní plocha), 978/3 (ostatní 
plocha),  1002/5  (ostatní  plocha),  1002/7  (ostatní  plocha),  1002/8 
(ostatní  plocha),  1002/9  (ostatní  plocha),  1002/11 (ostatní  plocha), 
1002/12  (ostatní  plocha),  1002/16  (ostatní  plocha),  1012  (ostatní 
plocha),  1020/2  (ostatní  plocha),  1021/3  (ostatní  plocha),  1021/16 
(ostatní  plocha),  1041/8  (vodní  plocha),  1042/3  (ostatní  plocha) 
v katastrálním území Mnichov u Poběžovic

Číselný identifikátor vodního toku 10251809
10273048

Název vodního toku Mlýnský potok
Pivoňka 

Čísla hydrologického pořadí 1-10-02-0280-0-00
1-10-02-0270-0-00 

ID útvaru povrchových vod BER_0200 Pivoňka od pramene po ústí do toku Černý potok
Říční km vodního toku (konec 
stavby) Pivoňka 7,2 km
Říční km vodního toku (začátek 
stavby) Pivoňka 8,3 km

Přímé určení polohy 
(souřadnice X, Y)

Čistírna odpadních vod:
Š0 – 1090169, 870085
Š01 – 1090154, 870079
Š02 – 1090169, 870079
roh budovy 1 – 1090172, 870087
roh budovy 2 – 1090172, 870079
roh budovy 3 – 1090177, 870078
roh budovy 4 – 1090177, 870087
jímka – 1090169, 870076

Kanalizační stoky:
stoka A :
začátek – 1090169, 870085
konec – 1090744, 870699
stoka A1:
začátek – 1090264, 870344
konec – 1090684, 870531
stoka A1-1:
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začátek – 1090423, 870375
konec – 1090528, 870210
stoka A1-1-1:
začátek – 1090433, 870351
konec – 1090445, 870325
stoka A2:
začátek – 1090428, 870489
konec – 1090448, 870511
stoka A3:
začátek – 1090603, 870651
konec – 1090731, 870660

Přeložka dešťové kanalizace:
st. Š – 1090494, 870432
ŠD1-1 – 1090519, 870412
ŠD1-2 – 1090533, 870410
ŠD1-3 – 1090543, 870417

Prodloužení vodovodu:
VB1 – 1090175, 870321
VB2 – 1090151, 870311
VB3 – 1090143, 870297
VB4 – 1090147, 870272
VB5 – 1090168, 870255

Údaje o předmětu rozhodnutí

Povolované stavby čistírna  odpadních  vod,  kanalizační  stoky,  přeložka  dešťové 
kanalizace, prodloužení vodovodu - § 55 odst. 1 písm. c) vodního 
zákona
- elektropřípojky
- vodovodní přípojky
- oplocení, svozová jímka, zpevněné plochy a terénní úpravy

Kanalizační soustava kanalizace pro veřejnou potřebu
Vodovodní soustava vodovod pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy oddílná - splašková
Účel povolené stavby -  zásobování  obyvatel,  resp.  zásobování   pitnou  vodou 

pro nemovitosti 
- odvedení odpadních vod z nemovitostí novou kanalizací na novou 
centrální čistírnu odpadních vod

Počet napojených obcí 1
Zpracování provozního řádu uloženo ANO

Jedná se o stavbu

Čistírna odpadních vod 

Druh přiváděných vod městské odpadní
Umístěna na pozemku parc. č. 87/24 v katastrálním území Mnichov u Poběžovic
Typ čištění mechanicko - biologické
Zkušební provoz ano 
Délka zkušebního provozu 12 měsíců 
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Stoková síť

Parametry a délka stok stoka A – DN 250 – 1035,0 m
prodloužené odbočky – PVC – DN 150 – 273,9 m
stoka A1 – DN 250 – 523,0 m
prodloužené odbočky – PVC – DN 150 – 65,7 m
stoka A1-1 – DN 250 – 220,0 m
prodloužené odbočky – PVC – DN 150 – 31,1 m
prodloužené odbočky – PVC – DN 200 – 5,2 m 
stoka A1-1-1 – DN 250 – 32,0 m
prodloužené odbočky – PVC – DN 150 – 42,1 m
stoka A2 – DN 250 – 39,0 m
prodloužené odbočky – PVC – DN 150 – 33,5 m
stoka A3 – DN 250 – 158,0 m
prodloužené odbočky – PVC – DN 150 – 12,4 m

Přeložka dešťové kanalizace

Parametry a délka stoky DN 300 – 59,0 m

Prodloužení vodovodu

Materál  potrubí  PE100RC,  SDR  17  certifikované  dle  PAS  1075, 
vč. opakovaného testování
spoje – svařované 

Armatury šoupě měkce těsnící – DN 80
podzemní hydrant plnoprůtokový – DN 80

Tlak. pásmo pro návrh materiálu PN 10
Celková délka 94,8 m

Elektropřípojky kabel: AYKY 70 + FeZn z RE do RM – celková délka 41,0 m
jištění: Ij = 25A, Ps = 20 kW

Vodovodní přípojka - materiál potrubí: PE 100 – SDR11 – 40x3,7 – celková délka 176,7 m
-  armatury:  šoupátko  pro  domovní  přípojku  5/4“,  navrtávací  pas 
110-5/4“, vodoměrná soustava (2 uzavírací ventily s vypouštěním, 
zpětná klapka, filtr)
- tlak. pásmo pro návrh materiálu: PN 10

Oplocení, svozová jímka, zpevněné 
plochy a terénní úpravy

- oplocení  bude provedeno v rozsahu 56,1 m
- svozová jímka – železobetonové prefabrikáty průměru 2000 mm, 
celková výška jímky 3350 mm
- zpevněná plocha – asfalt – 710,0 m2
- zpevněná plocha – dlažba – 25,0 m2
-  terénní  úpravy  –  úprava  povrchu  do  jedné  výškové  úrovně 
s mírným  sklonem  po  přirozeném  spádu  terénu,  celý  areál  ČOV 
bude zatravněn

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
- stavba svým charakterem a využitím má vliv jen na své bezprostřední okolí. Na základě této skutečnosti  

vodoprávní úřad vymezil účastníky společného řízení vlastníky pozemku parc. č. 1/1, 1/3, 2/1, 2/2, 4/2, 
5/1, 5/2, 12, 19, 20, 24, 29/1, 29/5, 29/6, 29/7, 29/10, 31/3, 31/8, 32, 33/1, 33/2, 34, 35, 39/8, 39/12,  
39/13, 40/2, 43/9, 46/1, 48/1, 48/2, 51/1, 51/3, 51/4, 53/1, 56/1, 59, 63/1, 67/4, 71/1, 71/5, 72, 74/1,  
75, 79/1, 79/2, 81, 83/1, 83/2, 84, 85, 87/2, 87/7, 87/8, 87/12, 87/13, 87/14, 87/15, 87/16, 87/22,  
87/32, 87/35, 87/40, 87/41, 87/43, 87/44, 87/45, 87/46, 87/47, 87/49, 87/56, 87/58, 93, 102, 108,  
111/3, 114, 115, 119, 129/1, 137, 140, 141/1, 141/2, 142/1, 143/1, 143/5, 143/7, 143/8, 143/9, 143/10, 
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145/1, 145/2, 145/7, 146, 150/9, 150/12, 183/5, 183/7, 192, 193/1, 193/2, 197/4, 213/1, 213/5, 213/6,  
213/7, 215, 216, 219, 223, 224, 225, 227/6, 396/13, 443, 447, 507/5, 507/14, 669/1, 676/33, 676/35, 
676/37,  676/40,  676/41,  677,  686/4,  625/1,  625/3,  653/19,  653/18,  653/21,  681/2,  681/8,  681/9,  
681/10, 681/11, 681/12, 681/13, 681/14, 682, 684/4, 685/2, 685/5, 685/9, 687/3, 687/5, 687/6, 687/8,  
687/13, 688/1, 688/5, 688/13, 688/14, 688/17, 688/18, 690/2, 690/3, 691/1, 702, 703/4, 703/7, 703/8,  
704/1, 704/5, 705/1, 705/2, 707, 723, 728, 731, 737/13, 761, 762/1, 762/4, 766/4, 770/15, 770/21,  
785/3, 785/4, 785/7, 785/9, 790, 794, 810/1, 814, 815/1, 815/2, 817, 819, 821, 822, 825, 829, 833/5,  
834, 860, 874, 876, 883/15, 883/17, 883/36, 926/2, 926/4, 949/1, 950/1, 954, 955, 956, 960/1, 965/5,  
965/9,  965/11,  967/10,  969/2,  969/8,  970/1,  970/2,  970/7,  974/4,  974/5,  976,  980/1,  985/1,  997, 
1002/2, 1002/3, 1002/10, 1002/15, 1004, 1005, 1006, 1008/2, 1010, 1011, 1017, 1021/14, 1022, 1029,  
1030, 1041/5, 1041/9, 1041/18, 1041/31, 1041/36, 1041/43, 1043/2, 1044, 1052, 1053, 1054, 1055,  
1056, 1058, 1064, st.1, st.3, st.8, st.10, st.11, st.14, st.15, st.16, st.17/1, st.18, st.19, st.23, st.24. st.25,  
st.26, st.28, st.30, st.31, st.34, st.38, st.42, st.43/1, st.43/2, st.46/2, st.50, st.52, st.60, st.77, st.92, st.95,  
st.104, st.107, st.108, st.109, st.110, st.119, st.127, st.149, st.160 v k. ú.  Mnichov u Poběžovic, parc.č. 
103/5, 123/1, 142/1, 193/4, 193/6 v k.ú. Pivoň, parc.č. 194/, 203/5, 203/6, 209/8, 212, 811/4, 811/7, 
811/8, 811/13, 821/1, 821/2, 825, 874, 902/3 v k.ú. Hvožďany u Poběžovic, parc.č. 991, 992 v k.ú. Šitboř.

Stavba obsahuje:

Pro  zajištění  likvidace  odpadních  vod  z  obce  Mnichov  bude  na  okraji  obce  vybudována  nová  čistírna 
odpadních vod pro 300 EO. Objekt nové ČOV představuje přízemní stavbu, se sedlovým krovem pokrytým 
skládanou krytinou. Stavba je celá podsklepená železobetonovou vanou pro techlogii čištění odpadních vod. 
Výškové  je  objekt  osazen  ve  vazbě  na  přítokové  a  odtokové  potrubí  do  recipientu.  Jedná  se  o  nový  
podzemní i nadzemní objekt, který se skládá z nádrží, strojně-technologických prostor a zděného objektu. 
Součástí objektu ČOV jsou i navazující části – propojovací potrubí, příjezdová komunikace, zpevněné plochy 
a  terénní  úpravy,  vodovodní  přípojka,  oplocení  areálu,  svozová  jímka  a  elektro  přípojka.  Je  navržena 
mechanicko-biologická ČOV. Hydraulická kapacita ČOV je  2,238 l/s.  Látková kapacita je  charakterizována 
hodnotou  BSK5 18,0  kg/d,  tj.  300 EO.  Technologická  stavba ČOV se  skládá z  mechanického předčištění,  
biologické aktivační části s předřazenou denitrifikací, dosazovací nádrže, aerobní stabilizace kalu a zahuštění 
a akumulace přebytečného kalu.

V  obci  bude  vybudovaná  zcela  nová  splašková  kanalizace.  Ta  bude  gravitačně  odvádět  odpadní  vody 
ze všech objektů v obci do ČOV. Jedná se o větvený systém tvořený páteřní stokou A, která bude vedena 
od ČOV podél komunikace III/19514 až na konec obce. Do ní budou napojeny další podružné stoky A1, A1-1,  
A1-1-1,  A2  a  A3.  Součástí  jednotlivých  stok  budou  revizní  betonové  šachty  a  prodloužené  kanalizační  
odbočky. V místní komunikaci u stoky A1 dochází ke kolizi nové splaškové kanalizace se stávající dešťovou 
kanalizací. Vzhledem ke stístěným prostorovým podmínkám bude tato kanalizace přeložena do nové trasy 
v souběhu s novou kanalizací.  Pro možnost napojení ČOV na obecní  vodovod bude vodovod prodloužen 
o cca 95 m až do místa napojení obslužné komunikace pro ČOV. Vodovod bude uložen v souběhu s novou 
kanalizací. Před koncem vodovodu bude napojena nová přípojka pro ČOV.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinačními výkresy C.3.1, C.3.2, C.3.3, C.3.4, C.3.5, C.3.6, C.3.7,  

C.3.8  v  měřítku  1:250  projektové  dokumentace  pro  společné  povolení  stavby  a  realizaci,  kterou 
zpracoval Ing. Tomáš Šlemenda,  autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství, ČKAIT – 0201488, v prosinci 2020, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 
katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením 
vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2. Případné změny v umístění  stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním 
úřadem.
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Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro společné povolení stavby a realizaci, kterou 

zpracoval Ing. Tomáš Šlemenda,  autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství, ČKAIT – 0201488, v prosinci 2020.

2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
3. Stavebník  oznámí  vodoprávnímu úřadu  min.  14   dní  předem termín  zahájení  stavby,  název  a  sídlo 

stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Při provádění stavby musí být dodrženy následující požadavky a podmínky účastníků řízení a dotčených 

orgánů:
-  souhlas  s  odnětím zemědělské  půdy  ze  ZPF  odboru  životního  prostředí   MěÚ  Domažlice  ze  dne 
22.06.2022 pod č.j. MeDO-19907/2022-Sla-DS:

a) na základě předložené žádosti a dokumentace provést vytýčení hranice odnětí půdy pro stavbu 
a zajistit její nepřekročení,

b)  odděleně   bude  skryta  svrchní  kulturní  vrstva  půdy,  případně  i  hlouběji  uložené  zúrodnění 
schopné zeminy, do průměrné hloubky 30 cm, na celé ploše odnímané zemědělské půdy,

c) získaná ornice bude využita na sadové a vegetační úpravy v rámci stavby a vyrovnání pomístních 
terénních nerovností a k navýšení mocnosti ornice v místech mělkého půdního horizontu (maximální 
mocnost navážky ornice do 10 cm) na pozemku p.č. 144 v k.ú. Mnichov u Poběžovic,

d) do doby povolení užívání stavby bude provedeno rozprostření skryté ornice,
e) v případě narušení odvodňovacíh prvků bude, do doby užívání stavby, obnovena jejich funkce,

- vyjádření Správy a údržby silnic PK, p. o. ze dne 12.11.2021 pod zn. 40549/21/SUSPK-D:
a) při stavbě kanalizačního řadu budou zároveň vybudovány přípojky k jednotlivým nemovitostem 

ve veřejných částech,
b) za uložení kanalizačního řadu a kanalizačních přípojek uhradí investor jednorázový poplatek,

-  vyjádření  správce toku – Lesy České republiky,  S.P.,  OŘ západní Čechy ze dne 20.12.2021 pod č.j.  
LCR945/055978/2021:

a) vodohospodářský majetek bude po dokončení stavby uveden do původního stavu,
b)  Lesy České republiky, S.P., OŘ západní Čechy budou informovány o průběhu prací, které se týkají  

toku ve správě, případné závady budou odstraněny dle přípomínek správce toku na náklady investora,  
správce toku bude přizván ke kontrole dokončeného díla,
-  vyjádření  k  záměru  stavby  Státní  pozemkový  úřad  ze  dne  30.03.2021  pod  naší  značkou  SPU 
080682/2021:

a) při křížení navržené trasy splaškové kanalizace s trubním odvodňovacím kanálem je třeba dodržet  
normu ČSN 75 4030 – Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi 
a vedeními,

b) v rámci zemních prací dojde k přetržení drenážního potrubí, které je nutné propojit  z důvodu  
zachování funkčnosti celé drenážní sítě,

c) SPÚ povolí vstup a provedení prací pro realizaci formou uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  
o zřízení služebnosti. 

5. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
6. Stavba bude dokončena do 31.12.2024.

II. vydává povolení k nakládání s  vodami 

resp. o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dále jen „nakládání s vodami“) podle §  8 
odst. 1 písm. c)  zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"):
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Údaje o místu předmětu rozhodnutí

Název kraje Plzeňský kraj
Název obce Hvožďany u Poběžovic
Identifikátor katastrálního území 697451
Název katastrálního území Hvožďany u Poběžovic
Parcelní čísla dle evidence katastru 
nemovitostí parc. č. 902/14 v katastrálním území Hvožďany u Poběžovic
Číselný identifikátor vodního toku 10251809
Název vodního toku Mlýnský potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-10-02-0280-0-00
Říční km vodního toku 0,2
ID útvaru povrchových vod BER_0200 Pivoňka od pramene po ústí do toku Černý potok 
Hydrogeologický rajon 6212  Krystalinikum  v  povodí  Mže  po  Stříbro  a  Radbuzy 

po Staňkov
ID útvaru podzemních vod 62121   Krystalinikum  v  povodí  Mže  po  Stříbro  a  Radbuzy 

po Staňkov 
Umístění jevu vůči břehu pravý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) 1090129, 870074

Údaje o předmětu rozhodnutí

Druh vypouštěných vod městské odpadní
Druh recipientu vodní tok - Mlýnský potok
Související vodní dílo čistírna odpadních vod, splašková kanalizace
Účel povoleného nakládání s vodami čištění odpadních z obce Mnichov

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod

Průměrné povolené 0,339 l/s
Maximální povolené 0,509 l/s
Maximální měsíční povolené 1,3365 tis. m3/měs.
Roční povolené 16,038 tis. m3/rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští 12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští 365
Časové omezení platnosti povolení do 31.8.2032
Velikost zdroje znečištění v EO 300

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod – pro zkušební i trvalý provoz

a) BSK5 t/r 0,189 t/r
b) CHSKCr t/r 0,840 t/r
c) NL t/r 0,252 t/r
a) BSK5 Hodnota "p" 30 mg/l
a) BSK5 Hodnota "m" 50 mg/l
b) CHSKCr Hodnota "p" 110 mg/l
b) CHSKCr Hodnota "m" 170 mg/l
c) NL Hodnota "p" 40 mg/l
c) NL Hodnota "m" 60 mg/l

Uložená měření

Je uloženo měření množství vypouštěných 
odpadních vod ANO
Počet kontrolních profilů měření množství 1 - měrný žlab s ultrazvukovou sondou vč. vyhodnocovače
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Četnost měření množství 12x ročně s rovnoměrným rozložením v průběhu roku, tzn. 
v přibližném intervalu 1 měsíce 

Způsob měření množství vody odečtem vodočtu měrného profilu
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných 
odpadních vod ANO
Během zkušebního provozu v rozsahu 
sledování BSK5, CHSKcr, NL, N-NH4

+, Pcelk

Během trvalého provozu v rozsahu 
sledování BSK5, CHSKcr, NL
Počet kontrolních profilů sledování jakosti 1 - měrný žlab
Četnost sledování 12x ročně s rovnoměrným rozložením v průběhu roku, tzn. 

V přibližném intervalu 1 měsíce ročně
Typ vzorků A - dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích 

vzorků stejného objemu v intervalu 15 min.
Předávání výsledků měření vodoprávnímu 
úřadu

dle platné legislativy (nyní prostřednictvím ISPOP), a to vždy 
k 28.02. kalendářního roku za rok předcházející

Způsob provádění rozborů vzorků dle příslušných technických norem

Povolení k nakládání s vodami se uděluje v souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona a § 3 Nařízení vlády 
č. 401/2015 Sb.,  o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení  k  vypouštění  odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací  a o citlivých 
oblastech (dále jen „cit. NV“), za následujících podmínek a povinností:

- Čistírna odpadních vod musí být provozována v souladu s jejím provozním řádem (jak ve zkušebním, tak  
i v trvalém provozu), který musí být zpracovaný dle platné legislativy a jeho obsah  pravidelně revidován  
a aktualizován. Před uvedením ČOV do zkušebního nebo trvalého provozu musí být příslušný provozní 
řád předložen vodoprávnímu úřadu.

- U měrného systému pro měření objemu vypouštěných odpadních vod musí  být prováděna kontrola  
způsobilosti v četnosti max. 1x za 6 let.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
obec Mnichov, IČO 00572225, Mnichov č.p. 73, 345 22  Poběžovice.

Odůvodnění:

Dne 05.04.2022  podal  stavebník žádost o vydání povolení  k nakládání s vodami a o vydání společného 
povolení pro stavbu „ČOV a kanalizace, Mnichov; uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vodoprávní  úřad  oznámil  zahájení  společného  řízení  známým  účastníkům  řízení  a  dotčeným  orgánům. 
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona upustil  
od  ohledání  na  místě  a  ústního  jednání,  protože  mu  poměry  byly  dobře  známy  a  žádost  poskytovala  
dostatečné  podklady  pro  posouzení,  a  stanovil,  že  ve  lhůtě  do  15  dnů  od  doručení  oznámení  mohou 
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později  
podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.  Vodoprávní 
úřad dále uvedl, že ukončil shromažďování podkladů rozhodnutí a dal účastníkům řízení možnost v  souladu 
s §  36  odst.  3  správního  řádu  vyjádřit  se  před  vydáním  rozhodnutí,  přičemž  poskytl  účastníkům řízení 
pro uplatnění tohoto práva lhůtu 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek.
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Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení o vydání společného povolení v souladu s § 94k stavebního  
zákona (stavebník, obec, osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 
sousedním pozemkům může být společným povolením přímo dotčeno). 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a  vyhlášky č.  
183/2018  Sb.,  o náležitostech  rozhodnutí  a  dalších  opatření  vodoprávního  úřadu  a  o  dokladech 
předkládaných  vodoprávnímu  úřadu,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  §  7a  vyhlášky  č.  503/2006  Sb.,  
o podrobnější  úpravě územního rozhodování,  územního opatření  a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalšími doklady, a to:
- čestné prohlášení obce Mnichov ze dne 25.05.2022
- souhlasy s umístěním a provedením stavby 
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Domažlice pod č. j. MeDO-60266/2021-Vac  ze dne 29.09.2021
- závazné  stanovisko  podle  §  94j  odst.  2  stavebního  zákona  vydané  odborem  výstavby  a  životního 

prostředí Městského úřadu Poběžovice ze dne 06.11.2021 pod č. 658/21/STAV
- stanovisko  správce povodí  –  Povodí  Vltavy,  s.p.,  závod Berounka,  ze  dne 08.11.2021 pod zn.   PVL-

77695/2021/34/Hu
- vyjádření  správce  toku  –  Lesy  České  republiky,  S.P.,  OŘ  západní  Čechy  ze  dne  20.12.2021  pod  č.j.  

LCR945/055978/2021 
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  ze dne 30.12.2021 

pod č. j. KHSPK/27369/24/21/2021
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru PK, ÚO Domažlice ze dne 26.10.2021 pod č. j. HSPM-

4215-2/2021 DO
- vyjádření Správy a údržby silnic PK, p. o. ze dne 12.11.2021 pod zn. 40549/21/SUSPK-D a předchozí  

souhlas č. 40549/21 INV ze dne 02.12.2021
- rozhodnutí  odboru  dopravy  MěÚ  Domažlice  ze  dne  23.03.2022  pod  č.j.  MeDO-15960/2022-San  – 

o povolení zvláštního užívání silnice III. tř. č. 19514 za účelem umístění inženýrských sítí - kanalizačního 
řadu v silničním pozemku dotčené silnice 

- rozhodnutí  odboru  dopravy  MěÚ  Domažlice  ze  dne  08.03.2022  pod  č.j.  MeDO-16405/2022-San  – 
o povolení provádění předmětné stavby v silničním ochranném pásmu silnice III. tř. č. 19514

- souhlas  s  pokácením túje  Lesy  České republiky,  S.P.,  lesní  správa Horšovský  Týn ze  dne 22.11.2021 
pod č.j. LCR222/001601/2021 

- rozhodnutí obce Mnichov ke kácení stromů ze dne 23.11.2021
- vyjádření  k  záměru  stavby  Státní  pozemkový  úřad  ze  dne  30.03.2021  pod  naší  značkou  SPU 

080682/2021
- souhlas  s  odnětím  zemědělské  půdy  ze  ZPF  odboru  životního  prostředí   MěÚ  Domažlice  ze  dne 

22.06.2022 pod č.j. MeDO-19907/2022-Sla-DS
- souhlas Chodských vodáren a kanalizací, a.s. ze dne 04.06.2020
- sdělení ČEZ Distribuce, a. s., pod zn. 001120857290 ze dne 09.11.2021 a vyjádření ze dne  09.11.2021 

pod zn. 001120857294
- vyjádření CETIN a. s., pod č. j. 841192/21 ze dne  22.11.2021 
- stanovisko GridServices, s. r. o., pod zn. 5002160035 ze dne 03.06.2020
- dokumentace pro vydání společného povolení stavby a realizaci, kterou zpracoval Ing. Tomáš Šlemenda, 

autorizovaný  inženýr  pro  stavby  vodního  hospodářství  a  krajinného  inženýrství,  ČKAIT  –  0201488, 
v prosinci 2020

Projektová  dokumentace  je  zpracována  v  souladu  s  §  1d  vyhl.č.  499/2006  Sb.,  o  dokumentaci  staveb,  
ve znění pozdějších předpisů, podle Přílohy 8 (pro vydání společného povolení).  Vodoprávní  úřad ověřil,  
že dokumentace je úplná, přehledná a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.
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Projektová dokumentace stavby řeší:
Pro  zajištění  likvidace  odpadních  vod  z  obce  Mnichov  bude  na  okraji  obce  vybudována  nová  čistírna 
odpadních vod pro 300 EO. Objekt nové ČOV představuje přízemní stavbu, se sedlovým krovem pokrytým 
skládanou krytinou. Stavba je celá podsklepená železobetonovou vanou pro techlogii čištění odpadních vod. 
Výškové  je  objekt  osazen  ve  vazbě  na  přítokové  a  odtokové  potrubí  do  recipientu.  Jedná  se  o  nový  
podzemní i nadzemní objekt, který se skládá z nádrží, strojně-technologických prostor a zděného objektu. 
Součástí objektu ČOV jsou i navazující části – propojovací potrubí, příjezdová komunikace, zpevněné plochy 
a  terénní  úpravy,  vodovodní  přípojka,  oplocení  areálu,  svozová  jímka  a  elektro  přípojka.  Je  navržena 
mechanicko-biologická ČOV. Hydraulická kapacita ČOV je  2,238 l/s.  Látková kapacita je  charakterizována 
hodnotou  BSK5 18,0  kg/d,  tj.  300 EO.  Technologická  stavba ČOV se  skládá z  mechanického předčištění,  
biologické aktivační části s předřazenou denitrifikací, dosazovací nádrže, aerobní stabilizace kalu a zahuštění 
a akumulace přebytečného kalu.

V  obci  bude  vybudovaná  zcela  nová  splašková  kanalizace.  Ta  bude  gravitačně  odvádět  odpadní  vody 
ze všech objektů v obci do ČOV. Jedná se o větvený systém tvořený páteřní stokou A, která bude vedena 
od ČOV podél komunikace III/19514 až na konec obce. Do ní budou napojeny další podružné stoky A1, A1-1,  
A1-1-1,  A2  a  A3.  Součástí  jednotlivých  stok  budou  revizní  betonové  šachty  a  prodloužené  kanalizační  
odbočky. V místní komunikaci u stoky A1 dochází ke kolizi nové splaškové kanalizace se stávající dešťovou 
kanalizací. Vzhledem ke stístěným prostorovým podmínkám bude tato kanalizace přeložena do nové trasy 
v souběhu s novou kanalizací.  Pro možnost napojení ČOV na obecní  vodovod bude vodovod prodloužen 
o cca 95 m až do místa napojení obslužné komunikace pro ČOV. Vodovod bude uložen v souběhu s novou 
kanalizací. Před koncem vodovodu bude napojena nová přípojka pro ČOV.

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu, vydal  
dne 22.06.2022 pod č.j. MeDO-19907/2022-Sla-DS závazné stanovisko, ve kterém souhlasí s odnětím půdy 
ze zemědělského půdního fondu pro stavbu ČOV a příjezdové komunikace  na pozemcích parc. č. 87/23 
a 87/24 v k. ú. Mnichov u Domažlic, a to za podmínek, které byly zapracovány do podmínek rozhodnutí. 

Městský úřad Poběžovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad  příslušný k umístění  
nebo povolení  vedlejších  staveb  v  souboru  staveb  pro  potřeby  vydání  společného povolení,  vydal  dne  
06.11.2021 pod č.  j.  658/21/STAV závazné stanovisko podle § 94j  stavebního zákona, ve kterém stavby  
elektro  a  vodovodní  přípojky,  oplocení,  svozové  jímky,  zpevněných  ploch  a  terénních  úprav  shledal 
za přípustou.

Povodí  Vltavy,  státního  podniku,  závodu  Berounka,  jako  správce  povodí,  vydal  pod  značkou  PVL-
77695/2021/340/Hu dne  08.11.2021 stanovisko,  ve  kterém uvádí,  že  z  hlediska  zájmů daných  platným 
Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky je záměr možný, protože lze předpokládat, 
že  záměrem  nedojde  ke  zhoršení  chemického  stavu  a  ekologického  stavu  útvaru  povrchových  vod 
a chemického  stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení  
jejich  dobrého stavu.  Z  hlediska  dalších  zájmů daných  zákonem č.  254/2001 Sb.,  o  vodách  a  o  změně  
některých  zákonů  (vodní  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  souhlasí  s  uvedeným  záměrem 
s přípomínkou, že účinnost ČOV bude ověřena v min. ročním zkušebním provozu, během kterého budou 
odběry vzorků OV prováděny s četností 1 x měsíc. Během zkušebního provozu je doporučeno sledovat také 
ukazatele  Pcelk  a  N-NH4

+.  Pro  uvedení  ČOV do  trvalého  provozu  bude  vyhodnocení  zkušebního  provozu 
předloženo ke stanovisku správce povodí. 

Krajská  hygienická  stanice  Plzeňského  kraje  se  sídlem  v  Plzni  vydala  dne  30.12.2021  pod  č.  j.  
KHSPK/27369/24/21/2020 závazné stanovisko, ve kterém se stavbou souhlasí.

Hasičský záchranný sbor PK, ÚO Domažlice vydal  dne 26.10.2021 pod č. j. HSPM-4215-2/2020 DO  závazné  
stanovisko, ve kterém se záměrem souhlasí.
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Správa a údržba silnic PK, p. o. ve svém vyjádření ze dne 12.11.2021 pod zn. 40549/21/SUSPK-D souhlasí 
s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení za podmínek, které byly zapracovány do podmínek 
rozhodnutí. 

Správce toku – Lesy České republiky, S.P., OŘ západní Čechy ve své vyjádření ze dne 20.12.2021 pod č.j. 
LCR945/055978/2021  souhlasí s  projektovou  dokumentací  a  realizací  stavby  za  podmínek,  které  byly 
zapracovány do podmínek rozhodnutí. 

Lesy České republiky, S.P., lesní správa Horšovský Týn souhlasí s pokácením túje na pozemku p.č. 681/3 v k.ú.  
Mnichov u Poběžovic ve svém souhlasu ze dne 22.11.2021 pod č.j. LCR222/001601/2021. 

Obec Mnichov vydala dne 23.11.2021 souhlasné rozhodnutí ke kácení stromů.

Státní pozemkový úřad ve své vyjádření ze dne 30.03.2021 pod č.j. SPU 080682/2021 souhlasí s úmístěním 
a realizací stavby za podmínek, které byly zapracovány do podmínek rozhodnutí. 

Vodoprávní  úřad stanovil  pro umístění  stavby pouze podmínku,  že stavba musí  být  umístěna  v souladu 
s koordinačními  výkresy  C.3.1,  C.3.2,  C.3.3,  C.3.4,  C.3.5,  C.3.6,  C.3.7,  C.3.8  v  měřítku  1:250  projektové 
dokumentace pro společné povolení stavby a realizaci, kterou zpracoval Ing. Tomáš Šlemenda,  autorizovaný 
inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0201488, v prosinci 2020  a uvedl, 
že  případné  změny v  umístění  stavby nesmí  být  provedeny bez  předchozího  projednání  s vodoprávním 
úřadem.

Platnost  povolení  k  nakládání  s  vodami  byla  stanovena  dle  návrhu  stavebníka,  neboť  vodoprávní  úřad 
neshledal důvody, pro které by měla být platnost povolení jinak omezena.

Realizace  stavby  vodního  díla  je  podmíněna  splněním  podmínek  tohoto  rozhodnutí  (podmínky  pro 
provedení stavby),  které byly uloženy na základě výsledku vodoprávního řízení.  Podmínkou č.  1 stanovil  
vodoprávní  úřad  povinnost  dodržet  vodoprávně  projednanou  dokumentaci  stavby,  což  je  základním 
principem povolování staveb. 

Případné změny v provedení stavby proto nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním 
úřadem (podmínka č. 2). 
Před  zahájením  stavby  je  stavebník  povinen  z  důvodu  nutné  informovanosti  vodoprávního  úřadu  o 
prováděném vodním díle  oznámit  vodoprávnímu úřadu termín zahájení  stavby,   a  to  min.  14  dní  před  
zahájením  stavby.  Dále  je  povinen  oznámit  vodoprávnímu  úřadu  název  zhotovitele,  z důvodu  ověření 
způsobilosti k provádění staveb vodních děl. Stavbu vodního díla musí v souladu s § 160 odst. 1 stavebního 
zákona provádět jen stavební podnikatel, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím 
(podmínka č. 3).
V podmínce č. 4  vodoprávní úřad citoval podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů.

Pod bodem č. 5 vodoprávní úřad stanovil, že stavbu lze užívat jedině na základě kolaudačního souhlasu. Po 
dokončení stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla včetně doložení 
potřebných  dokladů,  neboť  se  podle  §  119  odst.  1  stavebního  zákona  jedná  o  stavbu,  jejíž  vlastnosti  
nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, a proto ji lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník 
předloží  žádost  a  doklady dle  §  22 vyhl.č.  183/2018 Sb.,  o  náležitostech rozhodnutí  a  dalších  opatření  
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, jako  
např.:  

 prohlášení oprávněné osoby o provedení stavby, 
 doklad o prostorovém vytýčení stavby, 
 dokumentace skutečného provedení stavby, 
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 geometrický plán na stavbu ČOV, 
 zaměření skutečného provedení stavby,
 doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby,   
 protokol o  zkoušce těsnosti kanalizace a doklad o těsnosti nádrží ČOV, 
 revizní zprávu elektro, 
 doklad o výsledku jednání s archeologem, 
 doklady o nakládání s veškerými odpady vč. přebytečné zeminy,
 provozní  řád  ČOV  pro  zkušební  provoz,  ve  kterem  bude  m.  j.řešeno  nakládání  s  budoucími 

technologickými odpady (kal a shrabky z česlí)
 vyjádření správce toku o provedené kontrole dokončené stavby
 vyjádření správce komunikace, atd. 

Dále je  nutné vodoprávnímu úřadu předložit,  min.  14 dní  před podáním žádosti  o vydání kolaudačního  
souhlasu, nový kanalizační řád obce. 
Pro uvedení stavby ČOV do trvalého provozu je nutné vodoprávnímu úřadu m. j.  předložit vyhodnocení  
zkušebního provozu, stanovisko správce povodí a vyjádření správce vodního toku, provozní řád pro trvalý 
provoz.

Stavba bude dokončena do 31.12.2024 (podmínka č. 6).

Před zahájením stavby vodního díla je stavebník podle § 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona povinen na  
viditelném místě u vstupu na staveniště umístit 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 až do dokončení stavby.

Podle § 115 odst. 21 vodního zákona posoudil vodoprávní úřad možnost zhoršení a nemožnost dosažení  
dobrého  stavu  nebo  dobrého  ekologického  potenciálu  dotčeného  útvaru  povrchové  a  podzemní  vody 
provedením  stavby  a  došel  k závěru,  že  tímto  nedojde  ke  zhoršení  chemického  a  ekologického  stavu 
dotčeného útvaru povrchových vod a  chemického a  kvantitativního stavu útvaru  podzemních vod,  a  že 
nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Vodoprávní  úřad přezkoumal  předloženou žádost  a  zjistil,  že  jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou  
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 
Umístění  stavby  vyhovuje  obecným  požadavkům  na  využívání  území.  Projektová  dokumentace  stavby 
splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily  
povolení záměru.

Vodoprávní  úřad  zajistil  vzájemný  soulad  předložených  závazných  stanovisek  dotčených  orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve  
ve výroku uvedených.

Účastníci řízení ve smyslu § 94k písm. b) a e) stavebního zákona) a § 115 odst. 16 vodního zákona:
obec  Mnichov,  město  Poběžovice,  obec  Hvožďany,  ČEZ  Distribuce,  a.  s.,  CETIN a.s.,  Lesy  České 

republiky, s.p.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského 
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.

Vodoprávní  úřad po dni  nabytí  právní  moci  společného povolení  zašle  stejnopis  písemného vyhotovení  
společného  povolení  opatřený  doložkou  právní  moci  a  vyhotovení  ověřené  dokumentace  stavebníkovi,  
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění 
nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o  soubor staveb. 
Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Bc. Petr März
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č.  634/2004 Sb.,  o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je  
osvobozen.

Obdrží:

stavebník (dodejky)
obec Mnichov, IDDS: tnibif5

hlavní účastníci společného řízení podle § 94k písm. d) stavebního zákona (dodejky)
obec Mnichov, IDDS: tnibif5
Martin Johánek, Mnichov č.p. 20, 345 22  Poběžovice
Marcela Johánková, Mnichov č.p. 20, 345 22  Poběžovice
Josef Johánek, Mnichov č.p. 19, 345 22  Poběžovice
Erich Sengl, Fichtenweg 6, 84544 Aschau am Inn, Spolková republika Německo
Květuše Sengl, Fichtenweg 6, 84544 Aschau am Inn, Spolková republika Německo
Václav Janeček, Mnichov č.p. 34, 345 22  Poběžovice
Radomír Rygl, Mnichov č.p. 31, 345 22  Poběžovice
Stanislav Veit, Mnichov č.p. 30, 345 22  Poběžovice
Anna Rauschenbach, Mnichov č.p. 30, 345 22  Poběžovice
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Ivana Pukyová, Horní č.p. 148, 345 22  Poběžovice
Zdeňka Sokolová, Dolní č.p. 367, 345 22  Poběžovice
Anna Grösslová, Mnichov č.p. 81, 345 22  Poběžovice
Kateřina Navrátilová, Trhanov č.p. 57, 345 33  Trhanov
Filip Černý, Mnichov č.p. 83, 345 22  Poběžovice
Marek Černý, Mnichov č.p. 83, 345 22  Poběžovice
Radek Fazekaš, Mnichov č.p. 83, 345 22  Poběžovice
Světlana Müllerová, Díly č.p. 119, 344 01  Domažlice 1
Zdeněk Pelnář, Mnichov č.p. 89, 345 22  Poběžovice
Jana Johánková, Mnichov č.p. 19, 345 22  Poběžovice
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
 
ostatní účastníci společného řízení podle § 94k písm. b) a e) stavebního zákona (dodejky)
obec Mnichov, IDDS: tnibif5
město Poběžovice, IDDS: zqzby7d
obec Hvožďany, IDDS: xzqb554
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

ostatní účastníci řízení o vydání povolení k nakládání s vodami podle § 115 odst. 5 vodního zákona (dodejky)
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

ostatní účastníci společného řízení podle § 94m odst.  2 stavebního zákona, kteří  se podle § 94l odst.  3  
identifikují označením pozemků a staveb (veřejná vyhláška)
- s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 1/1, 1/3, 2/1, 2/2, 4/2, 5/1, 5/2, 12, 19, 20, 24, 29/1, 29/5, 29/6, 29/7, 29/10, 31/3, 31/8, 32, 33/1,  
33/2, 34, 35, 39/8, 63/1, 67/4, 71/1, 71/5, 72, 74/1, 75, 79/1, 79/2, 81, 83/1, 83/2, 84, 85, 87/2, 87/7, 87/8,  
87/14, 87/15, 87/16, 87/22, 87/43, 87/44, 87/49, 87/56, 87/58, 108, 129/1, 625/1, 625/3, 653/16, 653/18, 
653/21, 681/2, 681/12, 681/13, 681/14, 682, 685/9, 687/3, 687/6, 687/8, 688/1, 688/5, 688/13, 690/2, 
690/3, 691/1, 702, 703/4, 703/7, 703/8, 704/1, 704/5, 705/1, 705/2, 707, 723, 728, 731, 737/13, 761,  
762/1, 762/4, 766/4, 770/15, 770/21, 785/3, 785/4, 785/7, 785/9, 790, 794, 810/1, 814, 815/1, 815/2, 817,  
819, 821, 822, 825, 829, 833/5, 834, 860, 874, 876, 883/15, 883/17, 883/36, 926/2, 926/4, 949/1, 950/1,  
954, 955, 956, 960/1, 965/1, 965/5, 965/9, 965/11, 967/10, 970/1, 970/2, 970/7, 976, 997, 1002/2, 1002/3,  
1002/10, 1002/15, 1004, 1005, 1006, 1008/2, 1010, 1011, 1017, 1029, 1030, 1041/5, 1041/18, 1052, 1053,  
87/12, 87/13, 87/32, 87/35, 87/40, 119, 1022, 1041/9, 39/12, 39/13, 40/2, 43/9, 51/1, 51/3, 51/4, 53/1, 
143/2, 150/9, 150/12, 183/5, 183/7, 192, 193/1, 193/2, 686/4, 974/5, 1021/14, 1042/4, 1043/2, 1044,  
1054, 1055, 46/1, 48/1, 48/2, 197/4, 213/1, 213/5, 213/6, 213/7, 215, 216, 219, 223, 224, 225, 227/6,  
396/13,  443,  447,  507/5,  507/14,  669/1,  676/33,  676/35,  676/37,  676/40,  676/41,  677,  969/2,  969/8,  
980/1, 985/1, 1056, 56/1, 59, 111/3, 114, 115, 137, 140, 141/1, 141/2, 142/1, 143/1, 143/5, 143/7, 143/9, 
143/10, 145/1, 145/2, 145/7, 146, 974/4, 1058, 685/2, 687/5, 687/13, 1041/36, 1041/43, 681/8, 681/9, 
681/10,  681/11,  684/4,  685/5,  688/14,  688/17,  688/18,  1041/31,  87/45,  87/46,  87/47,  93,  102,  1064 
v katastrálním území Mnichov u Poběžovic
parc. č. 103/5, 123/1, 142/1, 193/4, 193/6 v katastrálním území Pivoň
parc.  č.  212,  874,  194/1,  203/5,  203/6,  209/8,  811/4,  811/7,  811/8,  811/13,  821/1,  821/2,  825,  902/3 
v katastrálním území Hvožďany u Poběžovic
parc. č. 991, 992 v katastrálním území Šitboř
- s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
st. 1, st. 3, st. 8, st. 10, st. 11, st. 14, st. 15, st. 16, st. 17/1, st. 18, st. 19, st. 23, st. 24, st. 25, st. 26, st. 28, st.  
30, st. 31, st. 34, st. 38, st. 42, st. 77, st. 92, st. 95, st. 104, st. 107, st. 109, st. 110, st. 160, st. 43/1, st. 43/2,  
st. 46/2, st. 50, st. 52, st. 60, st. 149, st. 119, st. 108, st. 127  v katastrálním území Mnichov u Poběžovic
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dotčené orgány
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Domažlice, IDDS: samai8a
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, IDDS: p36ab6k
Městský úřad Domažlice, U nemocnice č. p. 579, 344 01  Domažlice 1

- odbor životního prostředí, ochrana ovzduší
- odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny
- odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu
- odbor dopravy

Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru č. p. 1, 344 01  Domažlice 1
MěÚ Poběžovice, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: zqzby7d

úřady pro vyvěšení na úřední desce a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky (doručení  
jednotlivě)
MěÚ Domažlice
OÚ Mnichov, Mnichov 73, 345 22 Poběžovice
OÚ Hvožďany, Hvožďany 7, 345 22 Poběžovice 
MěÚ Poběžovice, náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice

Veřejná vyhláška musí být v souladu s § 26 odst. 1 správního řádu  a v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu 
vyvěšena  po  dobu  15  dnů  na  úředních  deskách  MěÚ  Domažlice,  OÚ  Mnichov,  OÚ  Hvožďany a  MěÚ 
Poběžovice  a dále zveřejněna přístupem umožňující  dálkový přístup.  Po sejmutí  veřejné vyhlášky  bude 
potvrzena a vrácena na MěÚ Domažlice odbor životního prostředí.

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

..............................................................

(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce)

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci):
 stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci
 ověřená dokumentace stavby
 štítek „Stavba povolena“

Příloha pro obecný stavební úřad (po nabytí právní moci):
 stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci
 ověřená dokumentace stavby
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