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Městský úřad

Žatec

Odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
Spis.zn. :
Č.j.:
Oprávněná
úřední
osoba :
Tel.:
E-Mail:
Pracoviště:

MUZAS 31362/2010
MUZA 22511/2012 – 231/36/12/Pf

V Žatci dne 23.8.2012

Eva Pfeiferová
415 736 459
pfeiferova@mesto-zatec.cz
třída Obránců míru 295, Žatec

Josef Adam
Hájkova 2410
438 01 Žatec 1
Hannelore Adamová
Hájkova 2410
438 01 Žatec 1
-------------------------( stavebník – investor stavby )

ROZHODNUTÍ
DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY
Vodoprávní povolení stavby – „Žatec, p.č.818/3 – Domovní ČOV“

Výroková část
Městský úřad Žatec, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad věcně
příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"vodní zákon"), a jako 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"), místně příslušný správní orgán podle
ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal
podle § 129 odst. 2 až 4 a § 111 až 114 stavebního zákona žádost o povolení vypouštění
odpadních vod do vod podzemních a o dodatečné povolení stavby vodního díla „Žatec,
p.č.818/3 – Domovní ČOV“
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účastníkovi řízení (§ 27 odst.1 správního řádu), kterým je :
1. Josef A D A M, nar. 7.1.1941, Hájkova 2410, 438 01 Žatec 1,
2. Hannelore A D A M O V Á, nar. 5.12.1943, Hájkova 2410, 438 01 Žatec 1
zastoupeni Ing. Robertem Klementem, IČO 13362887, nar. 7.6.1959,
nám. Prokopa Velkého 570, 438 01 Žatec 1
(dále jen "stavebník").

ČÁST A
povolení k nakládání s vodami
Na základě výsledku provedeného řízení vodoprávní úřad a po posouzení předložených
podkladů vodoprávní úřad :

I. p o v o l u j e
v souladu se zněním § 8 odst.1 písm.c) a § 38 odst.7 zákona č.254/2001 Sb. o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s nařízením vlády číslo 416/2010 Sb.o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních
vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, vypouštění
přečištěných odpadních vod do vod podzemních z domovní ČOV v obci Žatec takto :
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru
nemovitostí

Ústecký kraj
Žatec
794732
Žatec
parc.č.818/3 v katastrálním území
Žatec

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

1-13-03-028
2132 - Mostecká pánev - jižní část
X = 1006138, Y = 802061

v tomto rozsahu:
Druh vypouštěných vod (Č 07)
Druh recipientu (Č 08)
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně
čistíren odpadních vod

vody čištěné
podzemní voda
čistírna odpadních vod
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Průměrné povolené
Maximální povolené
Maximální povolené
Maximální měsíční povolené
Roční povolené

0,005 l/s
0,2 l/s
0,6 m3/den
0,018 tis. m3/měs.
0,220 tis. m3/rok

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští

12 měsíců (leden - prosinec)
365

Časové omezení platnosti povolení

20. 8. 2022

Velikost zdroje znečištění v EO

4-6

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod
a) BSK5 t/r
b) CHSKCr t/r
c) NL t/r

0,00264 t/r
0,0132 t/r
0,0044 t/r

a) BSK5 Hodnota 'p'
a) BSK5 Hodnota 'm'

15 mg/l
25 mg/l

b) CHSKCr Hodnota 'p'
b) CHSKCr Hodnota 'm'

75 mg/l
120 mg/l

c) NL Hodnota 'p'
c) NL Hodnota ‘m’

25 mg/l
35 mg/l

Uložená měření
Je uloženo měření množství vypouštěných
odpadních vod
Počet kontrolních profilů měření množství
Způsob měření množství vody (Č 40)
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných
odpadních vod
Počet kontrolních profilů sledování jakosti
Četnost sledování
Typ vzorků (Č 05)

ANO
jeden
odečtem na vodoměru
ANO
jeden
2x ročně
dvouhodinový směsný

- limity v ukazateli BSK 5 jsou s potlačením nitrifikace
- četnost a druh vzorků : 2 x ročně 2 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků
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stejného objemu v intervalu 15 minut
- místo odběru vzorků – akumulační jímka za ČOV
- požadované odběry a rozbory vypouštěných odpadních vod budou prováděny oprávněnou
akreditovanou laboratoří
- rozbory vody budou prováděny dle platných technických norem
- výsledky rozborů je povinen vlastník objektu uschovávat pro evidenci a případnou kontrolu

symbol
ukazatel
metoda stanovení
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BSK 5
biochemická spotřeba kyslíku pětidenní
ČSN EN 1899 – 1,2 (75 7517)
s potlačením nitrifikace
CHSK Cr

chemická spotřeba kyslíku stanovená
dichromovanou metodou

TNV 75 7520

NL

nerozpuštěné látky při 105ºC

ČSN EN 872 (75 7349)

V případě změny nebo zrušení přípustné technické normy bude ke stanovení příslušného
ukazatele použita norma nahrazující normu původní nebo norma, která je používána na stanovení
parametru pro výpočet poplatků za vypouštěné znečištění dle platného znění legislativy.
II. Pro povolení k nakládání vodami – k vypouštění odpadních vod do vod podzemních se
podle ustanovení § 9 odst.1 zákona č.254/2001 Sb.o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) stanoví
tyto povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:
1. Množství vypouštěných odpadních vod bude odvozeno od množství vody odebrané
z veřejného vodovodu.
2. Bude zajištěn kontrolní rozbor vypouštěných vod s četností 2 x ročně (zjištěné hodnoty budou
1 x ročně předloženy Povodí Ohře s.p.Chomutov a vodoprávnímu úřadu).
3. Pokud nebudou během provozu dosaženy požadované limitní hodnoty vypouštěného
znečištění, vycházející z požadavků Metodického pokynu MŽP k nařízení vlády č. 61/2003
Sb. v platném znění, které jsou uvedeny výše v rozhodnutí a ve stanovisku Povodí Ohře
s.p.Chomutov ze dne 18.1.2010 č.j.003702-30501/2009 bude technologie doplněna
o další stupeň čištění nebo změněna.
4. Kal z ČOV bude odčerpáván dle potřeby a likvidován dle platných předpisů.
5. V případě, že bude v dané lokalitě vybudována veřejná kanalizační síť ukončená na ČOV
bude výše povolená ČOV odstavena a objekty budou přepojeny na veřejnou kanalizační
síť, pokud to bude technicky možné.
6. Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních je platné nejdéle do :
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20. 8. 2022
7. Žádost o prodloužení doby platnosti povolení k nakládání s vodami je nutné podat před
uplynutím doby platnosti, na níž bylo toto povolení vydáno.

ČÁST B
stavební povolení
III. Vydává podle § 15 odst.1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále podle § 129 odst.3 a § 15 a 115
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení
ke stavbě vodního díla :

Žatec p.č.818/3 - Domovní ČOV
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 818/3 v katastrálním území Žatec, kterým stavbu
dodatečně povoluje.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru
nemovitostí

Ústecký kraj
Žatec
794732
Žatec
parc.č.818/3 v katastrálním území
Žatec

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

1-13-03-028
2132 - Mostecká pánev - jižní část
X = 1006138, Y = 802061

Stavební objekty:
Čistírna odpadních vod (ČOV)
Druh přiváděných vod (Č 07)
ČOV

splaškové
typová ČOV, dodaná jako kompletní
výrobek – EKOCIS EK-S4
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Údaje o předmětu rozhodnutí:
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně
čistíren odpadních vod
Kanalizační soustava (Č 24)
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)
Zpracování provozního řádu uloženo
Název vodního díla

čistírna odpadních vod
jiná
jiná
ANO
Žatec, p.č.818/3 – Domovní ČOV

IV. Stanoví podle § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že stavbu lze užívat jen na základě
kolaudačního souhlasu, a

vyzývá
stavebníka podle § 129 odst.4 stavebního zákona k podání žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu po nabytí právní moci výše uvedeného rozhodnutí.
K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy příslušné doklady a revize,
mj. :
- provozní řád na domovní ČOV
- prohlášení o shodě na ČOV a použitý materiál na stavbě
- doklad o způsobu likvidaci odpadů vzniklých při provádění stavby
- doklad o způsobu řešení likvidace vod a kalů z ČOV (smlouva s provozovatelem
vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů)
- doklad o provedení zkoušky vodotěsnosti ČOV po jejím osazení podle ČSN 75 0905
čl. 3.1 – 3.6, 3.8 – 3.13, 4.1 – 4.8, 5.1 – 5.5
- doklad o provedení zkoušky těsnosti kanalizace podle ČSN 75 6909 v celém rozsahu
- revizní zpráva el.zařízení ČOV

V. Podle § 61 odst. 5 vodního zákona rozhoduje o zařazení stavby (stavebních objektů) do
kategorie technickobezpečnostního dohledu (TBD):
Kategorie z hlediska TBD (Č 06)

nepodléhá TBD

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního
řádu):
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Josef Adam, nar. 7.1.1941, Hájkova 2410, 438 01 Žatec 1
Hannelore Adamová, nar. 5.12.1943, Hájkova 2410, 438 01 Žatec 1

Odůvodnění
Dne 18.8.2010 podali stavebníci Josef Adam a Hannelore Adamová, Hájkova 2410, 438 01
Žatec 1 žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních v souladu s § 8 odst.1
písm.c) zákona č.254/2001Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů a o dodatečné stavební povolení na výše uvedenou stavbu vodního díla,
předložili podklady jako k žádosti o stavební povolení, uvedeným dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení.
Stavebníci požádali podle § 129 odst.3 stavebního zákona o dodatečné povolení stavby a
předložili podklady jako k žádosti o stavební povolení. Stavebníci prokázali, že stavba není
v rozporu s ustanoveními § 129 odst.2 stavebního zákona. Na základě těchto skutečností
nezahajoval vodoprávní úřad řízení o odstranění nepovolené stavby.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby vodního díla a o vydání
povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst.1 písm.c) vodního zákona.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního
zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a
o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:
1) projektovou dokumentací
2) informace o parcelách KN
3) kopií z katastrální mapy
4) mapový podklad
5) odborný hydrogeologický posudek – posouzení vlivu zasakování vod z ČOV
na poz.parc.č.818/3 k.ú.Žatec zpracovaný RNDr.Zdeňkem Bejšovcem z 10/2009
6) prohlášením vlastníků sousedních nemovitostí
7) stanoviskem Městského úřadu Žatec- odboru životního prostředí a zemědělství
ze dne 12.3.2010 č.j.MUZA 7305/2010/ŽPZ
8) stanoviskem Povodí Ohře s.p.Chomutov ze dne 18.1.2010 č.j.003702-30501/2009
9) vyjádřením společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. Praha ze dne 23.11.2009
č.j.137821/09/CUL/000
10) vyjádřením Městského úřadu Žatec – stavební a vyvlastňovací úřad v souladu s § 15 odst.2
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ze dne
19.1.2011 spis.zn. MUZAS/SU/2371/2011/Syr, č.j. MUZA 2590/2011
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11) dokladem o zaplacení správního poplatku ve výši 300,- Kč ze dne 26.11.2010
Vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení o vydání povolení k vypouštění
odpadních vod do vod podzemních a o dodatečném povolení výše uvedené stavby vodního
díla známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil
ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 6.12.2010 s upozorněním, že na námitky, které
nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8
vodního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol. Při ústním jednání
se písemně do protokolu vyjádřil spoluvlastník čp.3035 – paní Slávka Černá, která souhlasí
s vydáním dodatečného povolení stavby bez připomínek.
Vodoprávní úřad v provedeném vodoprávním řízení přezkoumal předloženou žádost z
hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavebník
prokázal, že stavba není v rozporu s ustanoveními § 129 odst. 2 stavebního zákona a proto ji lze
dodatečně povolit.
Projektovou dokumentaci stavby „Žatec, p.č.818/3 – Domovní ČOV“ vypracoval Ing.Robert
Klement, nám.Prokopa Velkého 570, 438 01 Žatec 1 – autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 0400347 (identifikační číslo 133 62 887)
z listopadu 2009, zakázkové číslo 09 11 07.
Odborný hydrogeologický posudek – Posouzení vlivu zasakování vod z ČOV na
pozemku p.č.818/3 k.ú.Žatec vypracoval RNDr.Zdeněk Bejšovec z října 2009. Dle
zpracovaného hydrogeologického posudku jsou splaškové vody z rekreačního objektu – chaty
odvedeny do ČOV na jehož konečném výstupu je úroveň znečištění BSK podle normy
odpovídající pro vypouštěné vody do půdy nebo do vodních toků. Z ČOV jsou vody čerpány do
akumulačních jímek, kde dochází k usazování kalů po dlouhodobém dočištění. Odtud budou
vody čerpány do kořenového závlahového systému na zahradě. Do akumulační jímky mohou být
částečně svedeny i dešťové vody ze střechy. Velikost akumulačních jímek je : průměr 1 m a
hloubka 2,50 m – 2 jímky, celkový objem je 4,00 m³. Vzhledem k intenzivnímu využívání
pozemku a srážkovému deficitu jsou přečištěné splaškové vody z ČOV používány na závlahu.
Ze závěru posudku vyplývá, že s ohledem na výše uvedené skutečnosti je možné konstatovat,
že celková schopnost zemin infiltrovat vodu bude dostatečná pro likvidaci vyčištěných
splaškových vod a současně i pro drobné srážky (do 5-7 mm).
S ohledem na charakter sedimentů – zastoupených hlínami a jílovitými písky bude docházet
k relativně pomalému vsakování a zasakované vody budou v průběhu filtrace výrazně
profiltrovány. Vzhledem k porostu na pozemku bude 90 % vod využito vegetací.
Při splněných podmínkách kvality vody – hodnota BSK na výstupu z ČOV – resp.z
akumulačních jímek, nebude ohrožena kvalita mělké podzemní vody ani zeminového
prostředí.
Přečištěné splaškové vody budou zasakovat v období vegetačního klidu, v době vegetace
mohou být používány k zálivce zelinářské zahrady.

Projektová dokumentace stavby řeší:
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Předložená projektová dokumentace řeší likvidaci splaškových vod ze stávající stavby
pro individuální rekreaci na poz.parc.č.818/3 v k.ú.Žatec. Splaškové vody jsou likvidovány
pomocí domovní ČOV typu EKOCIS EK-S4 a dále vedeny kanalizací do 2 akumulačních jímek,
každá o objemu 2,00 m³ na zálivku s přepadem do vsaku.
Stavba domovní ČOV pro stavbu na poz.parc.č.818/3 v k.ú.Žatec, okres Louny obsahuje :
- navržený typ ČOV ……………………………………………………. EKOCIS EK-S4
- přítok do ČOV …………….PVC DN 125…………………………….

8,40 m

- projektovaná kapacita zařízení…………………………………………

4 EO

- vzorkovací místo…………………………………………zaústění do akumulační jímky
- napájecí kabel CYKY 3b x 2,5…………………………………………

8,00 m

- přívod tlakového vzduchu…………….PE DN 20……………………..

4,00 m

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky :
- odborný hydrogeologický posudek pro posouzení vlivu zasakování vod z ČOV na pozemku
p.č.818/3 k.ú.Žatec, okres Louny zpracovaný RNDr.Zdeňkem Bejšovcem z 10/2009
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a
s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy
zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s
účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány
důvody bránící povolení.
Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení k vypouštění
odpadních vod do vod podzemních a povolení stavby vodního díla, rozhodl tak, jak je uvedeno
ve výrokové části A a výrokové části B tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výrocích uvedených.
Městský úřad Žatec, odbor životního prostředí a zemědělství, obecní úřad obce
s rozšířenou působností, jako příslušný vodoprávní úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno
ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Upozornění :
V případě vydávání povolení k nakládání s vodami současně s povolením k provedení
vodního díla se výroky těchto povolení vzájemně podmiňují, pokud by byla odvoláním napadena
obě tato rozhodnutí, provede se nejdříve odvolací řízení o odvolání proti povolení k nakládání
s vodami, přičemž odvolací řízení, jehož předmětem je stavební povolení k provedení vodního
díla, se přerušuje do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí odvolacího správního orgánu
vydané v řízení o odvolání proti povolení k nakládání s vodami.
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Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst.2 správního řádu) :
Jiří Černý, Chomutovská č.p. 3035, 438 01 Žatec 1
Slávka Černá, Chomutovská č.p. 3035, 438 01 Žatec 1
Bc. Adam Valvoda, Maxima Gorkého č.p. 1260/21, 434 01 Most 1
Město Žatec, zastoupené odborem rozvoje města, náměstí Svobody č.p. 1, 438 01 Žatec 1

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili v rámci vodoprávního řízení. Jednotlivé
připomínky byly zahrnuty do podmínek výše uvedeného rozhodnutí.

Poučení účas tníků řízení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého 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.
Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do
vlastních rukou, ale ve smyslu ustanovení § 24 odst.1 správního řádu bylo uloženo na poště,
potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoliv až následné faktické
převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné
podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale
už jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.
Bude-li písemnost vyzvednuta kdykoli v průběhu 10-ti denní lhůty podle předchozí věty, je
písemnost doručena dnem, kdy byla vyzvednuta a od tohoto dne také počíná běh odvolací lhůty.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není
stavebníkem.
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Otisk úředního razítka
Ing.Martina D o n í n o v á
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Za správnost vyhotovení :
Eva Pfeiferová
referent vodního hospodářství

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm.
f) ve výši 300,- Kč byl zaplacen dne 26.11.2010.
Obdrží:
I. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst.1 správního řádu (dodejky)
Ing.Robert Klement, nám.Prokopa Velkého 570, 438 01 Žatec 1
II. Účastníci vodoprávního řízení na základě možného dotčení práv v souvislosti s výrokem
rozhodnutí část A – povolení k nakládání s vodami - § 27 odst.2 správního řádu
(dodejky)
Město Žatec, zastoupené odborem rozvoje města MěÚ Žatec, náměstí Svobody č.p. 1,
438 01 Žatec 1
III. Účastníci vodoprávního řízení na základě možného dotčení práv v souvislosti
s výrokem rozhodnutí část B – stavební povolení - § 27 odst.2 správního řádu
(dodejky)
Jiří Černý, Chomutovská č.p. 3035, 438 01 Žatec 1
Slávka Černá, Chomutovská č.p. 3035, 438 01 Žatec 1
Bc. Adam Valvoda, Maxima Gorkého č.p. 1260/21, 434 01 Most 1
Město Žatec, zastoupené odborem rozvoje města, náměstí Svobody č.p. 1, 438 01 Žatec 1

IV. Účastníci vodoprávního řízení na základě možného dotčení práv v souvislosti s výroky
rozhodnutí část A a část B - § 27 odst.2 správního řádu (dodejky)
Jiří Černý, Chomutovská č.p. 3035, 438 01 Žatec 1
Slávka Černá, Chomutovská č.p. 3035, 438 01 Žatec 1
Bc. Adam Valvoda, Maxima Gorkého č.p. 1260/21, 434 01 Most 1
Město Žatec, zastoupené odborem rozvoje města, náměstí Svobody č.p. 1, 438 01 Žatec 1
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V. Dotčené orgány
Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, náměstí Svobody č.p. 1, 438 01 Žatec 1
Městský úřad Žatec, odbor rozvoje města - památková péče, náměstí Svobody č.p. 1,
438 01 Žatec 1
VI. Na vědomí
Josef Adam, Hájkova č.p. 2410, 438 01 Žatec 1
Hannelore Adamová, Hájkova č.p. 2410, 438 01 Žatec 1
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Telefónica O2 Czech Republic a.s., DLSS Ústí nad Labem, IDDS: d79ch2h
hydrogeolog : RNDr. Zdeněk Bejšovec, K Loučkám č.p. 1428, 436 01 Litvínov 1
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