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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Ing. Zdeněk Albrecht, nar. 28.01.1956, Havlovice 305, 542 32 Havlovice,
Zdeňka Albrechtová, nar. 08.05.1956, Havlovice 305, 542 32 Havlovice
(dále jen "stavebník") dne 27.05.2019 podal žádost o vydání povolení k nakládání s vodami
a o vydání společného povolení ke zřízení vodního díla:
„Odkanalizování objektu rodinného domu č.p. 305, k.ú. Havlovice - Biologický septik
a biologický dočišťovací filtr“
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 590/18 v katastrálním území Havlovice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní, stavební a vodoprávní řízení.
Předmětem společného povolení je:
a) vydání společného povolení pro stavbu kanalizace, dočišťovacího biofiltru BDF 4 a DČOVseptik samonosný S 4s od výrobce ELPLAST Hradec Králové, a.s., provozovna Trutnov Bohuslavice. Účelem stavby je odvádění předčištěných odpadních vod ze stávajícího rodinného
domu č.p. 305 v obci Havlovice prostřednictvím stávající obecní kanalizace do vodního toku
Úpy.
Stavba zahrnuje biologický septik válcový samonosný S 4s (2-5 EO) od výrobce ELPLAST
Hradec Králové, a.s., provozovna Trutnov - Bohuslavice, kanalizační potrubí PVC DN 125
celkové délky cca 0,5 m + 0,7 m doplněné o biologický dočišťovací filtr BDF4.
Z objektu vede stávající splašková kanalizace PVC DN 100, která bude zaústěna do nového
biologického septiku samonosného S 4s, od něho pokračuje PVC DN 125 délky 0,5 m do
dočišťovacího biofiltru BDF4, odkud pokračuje PVC DN 125 délky 0,7 m do stávající šachty
využité pro akumulaci, ta má stávající přepad do obecní kanalizace zaústěné do vodního toku.
Vzorky předčištěné odpadní vody budou odebírány ze stávající komory zrušeného skružového
septiku za biologickým dočišťovacím filtrem.
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b) vydání povolení k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod do vod povrchových
z výše uvedené domovní ČOV v tomto rozsahu: průměrné množství 0,005 l/s, maximální
množství 0,007 l/s, maximální denní množství 0,4 m3/den, maximální měsíční množství
18 m3/měsíc, maximální roční množství 219 m3/rok. Počet měsíců, ve kterých se vypouští - 12,
velikost zdroje znečištění - 4 EO.
Pozemek přímo dotčený stavbou:
- parc. č. 590/18 v katastrálním území Havlovice
Sousední pozemky:
- parc. č. 590/1, 1384/4 v katastrálním území Havlovice
Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106
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. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
oznamuje podle § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního, stavebního
a vodoprávního řízení a současně, protože jde o záměr umisťovaný v území, ve kterém nebyl
vydán územní plán, nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na
místě na den

18. července 2019 (čtvrtek) v 09:00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě plánované stavby.
Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být
vyvěšena nejméně 15 dnů předem. Po tuto dobu musí speciální stavební úřad umožnit
každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad Trutnov, Odbor
životního prostředí, úřední dny: Po a St 8.00 - 17.00).
Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu
územního řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání
veřejného ústního jednání na místě stavby.
Účastníci řízení mohou uplatnit námitky, popřípadě důkazy nejpozději při tomto jednání, jinak
k nim nebude přihlédnuto.
Po uplynutí výše uvedeného termínu se účastníci mohou, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3
správního řádu, vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 3 pracovních dnů od tohoto
termínu správní orgán ve věci rozhodne. Tato lhůta slouží pouze pro seznámení účastníků
s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu k uplatnění námitek.
Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými, k nimž správní
orgán nepřihlíží.
Okruh účastníků řízení vodoprávní úřad stanovil následovně:
Podle § 27 odst.1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona) společné povolení stavby vodního díla:
• Ing. Zdeněk Albrecht, nar. 28.01.1956, Havlovice 305, 542 32 Havlovice žadatel,
spoluvlastník parc. č. 590/18 v katastrálním území Havlovice;
• Zdeňka Albrechtová, nar. 08.05.1956, Havlovice 305, 542 32 Havlovice – žadatel,
spoluvlastník parc. č. 590/18 v katastrálním území Havlovice.
Podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. b) a e) stavebního zákona) – společné
povolení stavby vodního díla:
• obec Havlovice, IČO 00277835, Havlovice 146, 542 32 Havlovice – obec, na jejímž
území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn;
• vlastníci sousedních pozemků p.p.č. 590/1 a 1384/4 v k.ú. Havlovice;
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Podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a §115 vodního zákona – povolení k nakládání
s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových:
• Ing. Zdeněk Albrecht, nar. 28.01.1956, Havlovice 305, 542 32 Havlovice – žadatel,
spoluvlastník budoucího vodního díla, k němuž se nakládání s vodami vztahuje,
oprávněný.
• Zdeňka Albrechtová, nar. 08.05.1956, Havlovice 305, 542 32 Havlovice – žadatel,
spoluvlastník budoucího vodního díla, k němuž se nakládání s vodami vztahuje,
oprávněný.
Podle § 27 odst. 2 správního řádu a §115 vodního zákona – povolení k nakládání
s vodami – vypouštění odpadních vod:
• obec Havlovice, IČO 00277835, Havlovice 146, 542 32 Havlovice – obec, v jejímž
územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních
poměrů nebo životního prostředí
• Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec
Králové – správce dotčeného povodí a vodního toku.

Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud
je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení
ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení,
a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při
pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební
uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec vodoprávního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona
oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich
vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro
vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Vodoprávní úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
otisk razítka

Ing. Šárka Svatá
oprávněná úřední osoba
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se
považuje písemnost za doručenou (vznikají právní účinky spojené s doručením
písemnosti).
Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup
(www.trutnov.cz).
Obecní úřad Havlovice je rovněž povinen tuto písemnost vyvěsit na svých úředních
deskách po dobu 15 dnů a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle
správního řádu.

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

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

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

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Ing. Zdeněk Albrecht, Havlovice č.p. 305, 542 32 Úpice
Zdeňka Albrechtová, Havlovice č.p. 305, 542 32 Úpice
Josef Jadrný, Havlovice č.p. 304, 542 32 Úpice
Ivana Jadrná, Havlovice č.p. 304, 542 32 Úpice
obec Havlovice, IDDS: jgwa57b
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
k vyvěšení na úřední desce:
MěÚ Trutnov
Obecní úřad Havlovice
na vědomí:
Městský úřad Úpice, odbor výstavby, Pod Městem 624, 542 32 Úpice

