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

Spis. značka: OŽP-7985/2021
Číslo jednací: MeDO-54263/2021-Aul-DS
Počet listů: 6

Vyřizuje: Aulická Lenka
Telefon: 379719263
E-mail: lenka.aulicka@mesto-domazlice.cz
Datum: 15.9.2021

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

PharmDr. Olga Vlková, nar. 10.7.1961, Renoirova č. p. 652/16, Praha 5-Hlubočepy, 152 00  Praha 52,
PhDr. Jan Vlk, nar. 30.11.1960, Renoirova č. p. 652/16, Praha 5-Hlubočepy, 152 00  Praha 52,
Vlasta Navrátilová, RNDr., nar. 19.9.1953, Veletržní č. p. 823/69, 170 00  Praha 7-Holešovice,
Petra Černohorská, nar. 9.10.1997, Mezholezy č. p. 62, 345 06  Kdyně,
Richard Šmalcl, nar. 14.1.1991, Mezholezy č. p. 62, 345 06  Kdyně,
Marie Maroušková, nar. 5.11.1955, Mezholezy č. p. 48, 345 06  Kdyně,
František Maroušek, nar. 2.10.1951, Mezholezy č. p. 48, 345 06  Kdyně,
Ladislav Král, nar. 16.9.1949, Mezholezy č. p. 45, 345 06  Kdyně,
Hana Marková, nar. 12.6.1971, Mezholezy č. p. 44, 345 06  Kdyně,
Josef Marek, nar. 27.10.1965, Mezholezy č. p. 44, 345 06  Kdyně,
Vojtěch Čapek, nar. 13.12.1986, Mezholezy č. p. 41, 345 06  Kdyně,
Vladimír Terč, nar. 6.9.1975, Mezholezy č. p. 39, 345 06  Kdyně,
Zlata Doušová Fejfárková, nar. 5.1.1983, Mezholezy č. p. 36, 345 06  Kdyně,
Miloslav Papež, nar. 16.7.1967, Švermova č. p. 1396, Beroun-Město, 266 01  Beroun 1,
Ladislav Král, nar. 24.3.1975, Mezholezy č. p. 28, 345 06  Kdyně,
Pavlína Vaněrková Koutníková, nar. 16.7.1980, Mezholezy č. p. 27, 345 06  Kdyně,
Milena Haasová, nar. 25.2.1960, Mezholezy č. p. 25, 345 06  Kdyně,
Jan Haas, nar. 2.5.1954, Mezholezy č. p. 25, 345 06  Kdyně,
Jaroslava Votrubová, nar. 10.6.1969, Mezholezy č. p. 20, 345 06  Kdyně,
Tomáš Votruba, nar. 1.3.1972, Mezholezy č. p. 20, 345 06  Kdyně,
Monika Hlaďová, nar. 16.12.1976, Mezholezy č. p. 22, 345 06  Kdyně,
Václava Jungová, nar. 21.1.1971, Loučim č. p. 40, 345 06  Kdyně,
Kateřina Výrutová Králová, nar. 28.12.1993, Mezholezy č. p. 12, 345 06  Kdyně,
Jiří Výrut, nar. 21.10.1986, Mezholezy č. p. 12, 345 06  Kdyně,
Jitka Hoffmannová, nar. 4.9.1981, Mezholezy č. p. 3, 345 06  Kdyně,
Hana Šavlíková, nar. 27.10.1964, Mezholezy č. p. 1, 345 06  Kdyně,
Václav Šavlík, nar. 25.2.1961, Mezholezy č. p. 1, 345 06  Kdyně,
které zastupuje obec Mezholezy, IČO 00573311, Mezholezy  č. p. 57, 345 06  Kdyně,

která zplnomocnila k zastupování fi. PRAVES spo. s r.o., IČO 18230547. Petrovická 286, 344 01 Domažlice 
(dále jen "stavebníci") podali dne 30.8.2021 
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žádost o vydání stavebního povolení

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"): 

Stavby ČOV pro RD č. p. 1, 3, 12, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 34, 35, 39, 41, 44, 45, 48, 57, 61, 62, a č. ev. 5, 32 
do veřejné kanalizace, Mezholezy

Údaje o místu předmětu rozhodnutí

Název kraje Plzeňský kraj
Název obce Mezholezy (dříve okres Domažlice)
Identifikátor katastrálního území 693553
Název katastrálního území Mezholezy u Černíkova
Parcelní čísla dle evidence katastru 
nemovitostí

st.  p.  35 (zastavěná plocha a nádvoří),  90 (zastavěná plocha a 
nádvoří), 26 (zastavěná plocha a nádvoří), 65 (zastavěná plocha 
a  nádvoří),  23  (zastavěná  plocha  a  nádvoří),  25/1  (zastavěná 
plocha  a  nádvoří),  41  (zastavěná  plocha  a  nádvoří),  28 
(zastavěná plocha a nádvoří), 33/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 
33/1  (zastavěná  plocha  a  nádvoří),  22/2  (zastavěná  plocha  a 
nádvoří), 38 (zastavěná plocha a nádvoří), 76 (zastavěná plocha 
a  nádvoří),  40/1  (zastavěná  plocha  a  nádvoří),  43  (zastavěná 
plocha  a  nádvoří),  21  (zastavěná  plocha  a  nádvoří),  36 
(zastavěná plocha a nádvoří), 57/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 
78  (zastavěná  plocha  a  nádvoří),  34  (zastavěná  plocha  a 
nádvoří),  20  (zastavěná  plocha  a  nádvoří),  parc.  č.  19/1 
(zahrada),  262/8  (orná  půda),  44/1  (zahrada),  747   (ostatní 
plocha), 22/5 (zahrada), 22/4 (ostatní plocha), 205/3 (zahrada), 
768/1 (ostatní plocha),  744/6 (ostatní plocha),  55/1 (zahrada), 
246/12 (zahrada), 736/12  (ostatní plocha) v katastrálním území 
Mezholezy u Černíkova

Číselný identifikátor vodního toku 10245912
Název vodního toku Dubovka
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-10-03-0500-0-00
Říční km vodního toku 5,0
ID VÚ povrchových vod BER_0360 Poleňka od pramene po ústí do toku Úhlava
Hydrogeologický rajon 6222
ID VÚ podzemních vod 62221 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního 

toku Radbuzy – západní část
Umístění jevu vůči břehu levý i pravý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) viz. tabulka v příloze č. 2

Údaje o předmětu rozhodnutí

Povolovaná stavba -  stavby  k  čištění  odpadních  vod před jejich  vypouštěním do 
kanalizace, tj. domovních ČOV -  § 55 odst. 1 písm. c) vodního 
zákona
- kanalizační přípojky
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Kanalizační soustava kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy jednotná
Účel užití vodního díla odkanalizování  jednotlivých  objektů  pro  bydlení  a  rekreaci  v 

obci Mezholezy do veřejné kanalizace v souladu s kanalizačním 
řádem obce

Umístění staveb viz. tabulka v příloze č. 1

Jedná se o stavbu

Čistírna odpadních vod (ČOV)
Druh přiváděných vod splaškové
Biologické čištění aktivační
ČOV typová ČOV, dodaná jako kompletní výrobek  21 ks, název:

AS VARIOcomp 5K, 
AS VARIOcomp 8K, 
AQUATECH MICRO 0,5 s čerpáním, 
AQUATEC AT 10 plus – viz. tabulka v příloze č. 2

Kanalizační přípojky PVC  125, 150 – viz. tabulka v příloze č. 2

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. st. p. 
98, 99, 57/2, 60, 22/1, 24, 25/2, 37/1, 54, 44, 42, 66, 56, 55, 29, 30, 83, 40/2, 39, parc. č. 246/37,  
246/36, 246/35, 744/5, 262/14, 262/1, 262/10, 262/11, 262/9, 262/2, 262/3, 263/4, 736/3, 57, 
56/1, 54/1, 54/2, 55/2, 56/2, 41/3, 21/1, 41/1, 736/8, 44/2, 797, 40, 802, 37, 35, 36/2, 286/5, 31,  
24/3, 24/2, 24/1, 28/1, 28/2, 288/1, 33/2, 33/1, 23, 24/7, 286/7, 33/4, 46/1, 49, 736/10, 52, 24/10,  
16/1, 16/2, 21/1, 22/1, 22/3, 22/2, 18, 19/2, 749/1, 744/1, 25/1 v katastrálním území Mezholezy u  
Černíkova.

K podkladům rozhodnutí bylo předloženo:

- žádost o vydání společného povolení
- stanovisko  správce  povodí  –  Povodí  Vltavy,  s.p.,  závod  Berounka,  ze  dne  4.11.2020  pod  č.  j.  PVL-

76237/2020/340/Hu  
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Domažlice pod č. j. MeDO-50405/2020-Vac  ze dne 22.10.2020
- závazné  stanovisko  stavebního  odboru  MěÚ  Kdyně  podle  §  94j  odst.  2  stavebního  zákona  ze  dne  

8.10.2020 pod č. j. 569 – 573/2020/V/Ze, ze dne 12.10.2020  pod č. j. 578 – 580/2020/V/Ze, ze dne 
14.10.2020  pod č. j. 589 – 591/2020/V/Ze, ze dne 20.10.2020  pod č. j. 594 – 596/2020/V/Ze, ze dne 
22.10.2020  pod č. j. 601 – 603/2020/V/Ze, ze dne 26.10.2020  pod č. j. 611 – 613/2020/V/Ze, ze dne 
27.8.2021  pod č. j. 598/2021/V/Ze

- souhlasy vlastníků pozemků a staveb sousedících s pozemky dotčených stavbou
- doklady o vlastnických právech k pozemkům a nemovitostem
- sdělení ČEZ Distribuce, a. s., pod zn. 0101575763  ze dne 4.8.2021, vyjádření pod zn. 1117900212 ze  

dne 1.9.2021 a souhlas s umístěním pod zn. 1117900217 ze dne 1.9.2021 
- vyjádření CETIN a. s., pod č. j. 746714/21 ze dne 23.8.2021
- stanovisko GasNet Služby, s. r. o., pod zn. 5002434676 ze dne 4.8.2021
- sdělení Telco Pro Services, a. s., pod zn. 0201281726 ze dne 4.8.2021
- sdělení ČEZ ICT Services, a. s., pod zn. 0700420660 ze dne 4.8.2021
- dokumentace pro vydání společného povolení, kterou zpracovala Marcela Hořeňovská – autorizovaný 

technik pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT – 0201776, v 8/2020
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Dnem obdržení žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 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) a § 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění  pozdějších  předpisů (dále  jen "stavební  zákon"),  oznamuje  podle  § 115 odst. 1  vodního zákona a 
§ 94m odst. 1 stavebního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu zahájení společného řízení, ve kterém podle  
§ 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona upouští od ohledání na místě a ústního 
jednání,  protože mu jsou dobře známy poměry a žádost poskytuje dostatečný podklady pro posouzení  
žádosti. Podle § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona v souladu s § 36 odst. 1 
správního řádu mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě 
důkazy do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 

Vodoprávní úřad současně dává účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit 
se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek a  připomínek. Jedná 
se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro  
námitky a důkazy. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad 
ve smyslu zásady koncentrace řízení zakotvené v § 115 odst. 8 vodního zákona nepřihlíží.

Do podkladů rozhodnutí lze ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu nahlédnout v budově Městského úřadu 
Domažlice, odboru životního prostředí (II.  patro, kancelář č. 306), U Nemocnice č. p.  579, Domažlice ve  
dnech  Po,  St  7:30-12:00  a  12:30-17:00  hod.,  Út,  Čt  7:00-11:30  a  12:00-15:15  (nejlépe  po  předchozí  
telefonické domluvě).

Účastníci řízení mají v řízení zejména tato práva:
 zvolit si zmocněnce, přičemž zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze  

udělit i ústně do protokolu (§ 33 odst. 1 správního řádu),
 navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve výše uvedené lhůtě (§ 115 odst. 8 vodního zákona a § 36 

odst. 1 správního řádu),
 vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu),
 nahlížet do spisu, činit si výpisy ze spisu a dále žádat správní orgán o pořízení kopie spisu nebo jeho 

části (§ 38 odst. 1 a 4 správního řádu).

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném termínu, 
jinak se k nim nepřihlíží.  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) stavebního zákona, 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. 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.
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Námitky  vodoprávní  úřad  posoudí  na  základě  obecných  požadavků  na  výstavbu,  závazných  stanovisek, 
popřípadě  rozhodnutí  dotčených  orgánů  nebo  technických  norem,  pokud  taková  námitka  nepřesahuje 
rozsah jeho působnosti. O námitce občanskoprávní povahy si vodoprávní úřad učiní úsudek a rozhodne ve 
věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných  
práv. 

Bc. Petr März
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:
zástupce žadatele (dodejky)
PRAVES spol. s r. o., IDDS: wswr3mk
 
ostatní účastníci společného řízení podle § 94k písm. b) a e) stavebního zákona (dodejky)
obec Mezholezy, IDDS: cafbrh4
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

dotčené orgány
Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, U nemocnice 579, 344 01  
Domažlice 1
Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí - ochrana přírody a krajiny, U nemocnice 579, 344 01  
Domažlice 1
Město Kdyně, Stavební odbor, IDDS: myqbdp5

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. st. p. 98, 99, 57/2, 60, 22/1, 24, 25/2, 37/1, 54, 44, 42, 66, 56, 55, 29, 30, 83, 40/2, 39, parc. č.  
246/37, 246/36, 246/35, 744/5, 262/14, 262/1, 262/10, 262/11, 262/9, 262/2, 262/3, 263/4, 736/3, 57,  
56/1, 54/1, 54/2, 55/2, 56/2, 41/3, 21/1, 41/1, 736/8, 44/2, 797, 40, 802, 37, 35, 36/2, 286/5, 31, 24/3,  
24/2, 24/1, 28/1, 28/2, 288/1, 33/2, 33/1, 23, 24/7, 286/7, 33/4, 46/1, 49, 736/10, 52, 24/10, 16/1, 16/2, 
21/1, 22/1, 22/3, 22/2, 18, 19/2, 749/1, 744/1, 25/1 v katastrálním území Mezholezy u Černíkova.

- s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
č. p. 63, č. p. 18, č. p. 40, č. p. 55, č. p. 21, č. p. 46, č. p. 15, č. p. 23 v Mezholezích.
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úřady pro vyvěšení na úřední desce a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky (doručení 
jednotlivě)
MěÚ Domažlice
OÚ Mezholezy

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: …................................... Sejmuto dne: ….........................................
a současně zveřejněno na elektronické desce úřadu způsobem umožňující dálkový přístup.

Podpis a razítko 
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