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Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací:

MDC/44889/2021

Spisová zn.:
Počet listů:

MDC/33252/2021
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Počet příloh:

Mgr. Zuzana Fridrichova, DiS.
Jizerská 2919/31

40011 ÚSTÍ NAD LABEM

Fax:
E-mail:

Be. Kateřina Svitáková
412591 461
412591 473
katsvit@mmdecin.cz

Jindřich Majer

Děčín

28.04.2021

407 13 LUDVÍKOVICE

Vyřizuje:
Telefon:

kterou zastupuje

Ludvíkovice 213

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO A VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU
ÚSTNÍMU PROJEDNÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Dne 26.03.2021 požádala Mgr. Zuzana Fridrichova, DiS., nar. 27.04.1982, Jizerská 2919/31,
400 11 Ústí nad Labem-Severní Terasa, kterou zastupuje Jindřich Majer, nar. 24.09.1953,
Ludvíkovice 213, 407 13 Ludvíkovice (dále jen „stavebník"), o vydání společného povolení
na stavbu vodního díla „Zemní pískový filtr a kanalizační potrubí" na pozemcích st. p. 250,
parc. č. 1680/1 v katastrálním území Valkeňce a o vydání povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Jedná se o umístění a povolení stavby zemního pískového filtru na pozemcích st. p. 250,
parc. č. 1680/1 v katastrálním území Valkeňce a splaškové kanalizace na pozemcích st. p. 250,
parc. č. 1680/1 v katastrálním území Valkeňce vyústěné do vodního toku Valkeřický potok
IDVT 10103828 na pozemku parc.č. 1681/1 v katastrálním území Valkeřice. Navrhovaná stavba
bude sloužit k likvidaci znečištěných splaškových odpadních vod ze dvou rekreačních objektů
na pozemcích st. p. 250, parc. č. 1680/1 v katastrálním území Valkeřice (1 x stávající RO,
1 x novostavba RO).
v množství:

max.

0,2 1/s;

6 m3/měsíc; 30 m3/rok

v kvalitě:

hodnota „m

hodnota „pt(

CHSKcr
BSK5
NL

100mg/l
35 mg/1
40 mg/1

170mg/l
70 mg/1
70 mg/1

bilance

0,8 kg/rok

2,4 kg/rok
1,0kg/rok

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2
písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 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"), speciální stavební úřad § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

E-mail: DostatSimmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz
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jen „stavební zákon"), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád")
oznamuje

podle §115 odst. 1 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného
územního, stavebního řízení a vodoprávního řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do
vod podzemních, pro stavbu vodního díla „Zemní pískový filtr a kanalizační potrubí"
na pozemcích st. p. 250, parc. č. 1680/1 v katastrálním území Valkeňce a současně, protože
jde o záměr umisťovaný v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařizuje k projednání
žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
25. května 2021 (úterý) v 10:00 hodin

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Zároveň, dle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona,
stanovuje, že dotčené orgány a účastníci řízení mohou svá závazná stanoviska a námitky
uplatnit nejpozději při tomto ústním jednání. Upozorňujeme, že k později uplatněným závazným

stanoviskům nebo námitkám nebude přihlédnuto.

Do spisu je možné nahlédnout na Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, oddělení
vodoprávní úřad (budova bývalého OkU - B1, úl. 28. října 1155/2) 2. patro, dveře č. 319.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží ke stanovisku písemnou plnou moc,
která bude časově a věcně vymezena, včetně konstatování, že zmocněnec plnou moc přijímá.
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Tento dokument bude vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města
Děčín a dotčené obce Valkeňce a zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup. Dotčená
obec vrátí kopii veřejné vyhlášky z úřední desky s vyznačením data vyvěšení a sejmutí zpět
na adresu Magistrátu města Děčín, odbor životního prostředí.
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Přílohy
1 x situace stavby

Doručí se

A. Účastníci společného územního a stavebního řízení o povolení stavby:
Mgr. Zuzana Fridrichova, DiS., Jizerská 2919/31, 400 11 Ústí nad Labem-Severní Terasa,
kterou zastupuje Jindřich Majer, Ludvíkovice 213, 407 13 Ludvíkovice
Účastníci řízení podle § 94k SZ a § 27 odst. 2) a 3) SR (do vlastních rukou)
Obec Valkeřice, IDDS: kcxa7hu

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Jiří Burda, Zahradní č.p. 302/8, Všeboňce, 400 10 Ústí nad Labem 10
Anna Burdová, Zahradní č.p. 302/8, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem 10

Irena Janečková, 17. listopadu č.p. 673/8, Děčín l-Děčín, 405 02 Děčín 2
Alena Kučerová, Valkeňce č.p. 299, 407 24 Valkeřice
Věra Hladká, Lovečkovice č.p. 4, 411 45 Ůštěk
B. Účastníci vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SR (do vlastních rukou)
Mgr. Zuzana Fridrichova, DiS., Jizerská 2919/31, 400 11 Ústí nad Labem-Severní Terasa,
kterou zastupuje Jindřich Majer, Ludvíkovice 213, 407 13 Ludvíkovice

Účastníci řízení podle §115 odst. 4) a 5)VZa § 27 odst. 2) a 3) SR (do vlastních rukou)
Obec Valkeňce, IDDS: kcxa7hu

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Dotčené orgány a ostatní

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO České
středohoří, IDDS: Snpdyiv
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad a ochrany

prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2
Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, stavební úřad, IDDS: ymgbfiz
Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení Úřad územního plánování, Osu, Mírové
nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
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Projektant:

Jindřich Majer, 407 13 Ludvíkovice 213

Objednatel: Mgr.Zuzana Fridrichova,DiS, Jizerská 2919/31,
40011 Ústí ni. - Severní Terasa

Valkeřice - chata a biofiltr na st.p.250

a p.p.č. 1680/1
Situace 1:400
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Datum: 11/2020
Stupeň: DPS

Č.výkresu: 1
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