Příloha č. 17 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.

┌Magistrát města Hradec Králové

┐

Odbor životního prostředí
ČSA 408
502 00 Hradec Králové

└

┘
Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH
OSOB (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ
K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD POTŘEBNÉ
K TAKOVÉMU VYPOUŠTĚNÍ1)
[§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona]

1.

Žadatel
Jméno, popřípadě jména, příjmení
Adresa místa pobytu
Adresa pro doručování
Datum narození
Telefon
E-mail
Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, připojí se údaje obsažené v tomto bodě
v samostatné příloze:
ano
ne

1a. Žadatel jedná
samostatně
je zastoupen: jméno, popřípadě jména, příjmení / název nebo obchodní firma
zástupce; místo trvalého pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li
shodná):

2.

Údaje o místu vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Název obce
Název katastrálního území
Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí2)
(V případě většího počtu pozemků se jejich seznam uvede v příloze žádosti:

ano

ne)

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK)

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku
Název vodního toku
ID vodního toku3)
3. Údaje o požadovaném vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Čistírna odpadních vod (název – typ)

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

Způsob čištění

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

Počet napojených EO4)

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

Navrhovaný způsob měření objemu a jakosti vypouštěných vod (zejména četnost, typ
vzorku)

4 . Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno5)
5. Údaje o množství vypouštěných vod
prům. _____________ l.s-1

max.______________ l.s-1

max. _____________ m3.měs-1

max.______________ tis. m3.rok-1

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního
charakteru vypouštění odpadních vod)

6.

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod v ukazatelích znečištění stanovených
zvláštním právním předpisem6) (doplní se navrhované emisní limity jednotlivých
ukazatelů znečištění), popřípadě dalších ukazatelích znečištění
„p“

„m“

CHSKCr

mg.l

-1

mg.l-1

BSK5

mg.l-1

mg.l-1

NL

mg.l-1

mg.l-1

mg.l-1

mg.l-1

(V případě většího počtu ukazatelů se jejich seznam v členění podle tohoto bodu uvede v příloze žádosti.)
„p“ – p ř í p u s t n é koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod
„m“ – m a x i m á l n í koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

7.

Název stavby

8.

Druh stavby (správný údaj označte křížkem)
novostavba

9.

změna dokončené stavby

Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby
– zahájení stavby
– dokončení stavby

10. U dočasné stavby
– doba trvání
– návrh úpravy pozemku po jejím odstranění

11. Údaje o místu stavby
Název obce
Název katastrálního území

12. Pozemky, které se mají použít pro výstavbu
Pozemek
parc. č.
druh

Katastrální území

Vl a stn ík a j eh o ad re s a

(V případě většího počtu pozemků než 6 se jejich seznam uvede v příloze žádosti:

13. K provedení záměru má být použit sousední pozemek (stavba)

ano

ano

ne)

ne

Pokud ano, je vyjádření vlastníka této nemovité věci připojeno v samostatné příloze.
14. Zpracovatel projektové dokumentace
Jméno, popřípadě jména, příjmení, titul
Adresa sídla
Číslo, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob
15. Zhotovitel stavby ( je-li v době podání žádosti znám)
Název stavebního podnikatele
Adresa sídla
IČO (bylo-li přiděleno)

16. Územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva územní rozhodnutí nahrazující anebo
územní souhlas ze dne
vydal

čj.

17. Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi
Název nebo obchodní firma /
Ad r e s a
Jméno, popř. jména, příjmení

(V případě většího počtu pozemků než 6 se jejich seznam uvede v příloze žádosti:

18.Orientační náklad na provedení stavby vodního díla včetně technologie

V

ano

ne)

tis. Kč

dne

podpis(y) žadatele(ů)
(jméno, popř. jména, příjmení)

Přílohy
1. Vyjádření příslušného správce vodního toku k požadovanému vypouštění odpadních vod,
pokud se žádost týká tohoto vodního toku.
2. Územní rozhodnutí (s doložkou nabytí právní moci) nebo veřejnoprávní smlouva územní
rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas včetně celkové situace v měřítku katastrální mapy
ověřené stavebním úřadem (pokud je pro daný případ stavebním zákonem vyžadován).
3. Souhlas obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje
dodržení jeho podmínek, ve smyslu § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jestliže se nevydává územní
rozhodnutí ani územní souhlas, postačí závazné stanovisko orgánu územního plánování.
4. Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo
z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas
vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím
vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v
bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků jednotek, nebo
správce, pokud společenství vlastníků jednotek nevzniklo.
Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu
dokumentace, nebo projektové dokumentace.
5. Projektová dokumentace stavby ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad
v místě stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno
další vyhotovení projektové dokumentace. V případě, že se povolované vodní dílo týká hraničních
vod, předloží se projektová dokumentace v počtu stanoveném v souladu s mezinárodními
smlouvami, kterými je Česká republika vázána.
6. Plán kontrolních prohlídek stavby.
7. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu úkonů.

Vysvětli vky
1)

2)
3)

4)

5)

6)

Před vydáním stavebního povolení je nutné předložit doklad o úhradě správního poplatku ve
výši dané zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní
poplatek je třeba uhradit místně a věcně příslušnému vodoprávnímu úřadu.
Uvede se parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěn výpustní objekt.
Číselný identifikátor vodního toku dle údajů v evidenci vodních toků (§ 2 vyhlášky č. 252/2013
Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování,
ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy)
Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60g BSK5 za den (BSK5 –
biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace). Zatížení vyjádřené v počtu
ekvivalentních obyvatel se vypočítává z maximálního průměrného týdenního zatížení vstupu
do čistírny odpadních vod během roku, s výjimkou neobvyklých situací, jako jsou např. silné deště
a povodně.
Doba – povolení k vypouštění odpadních vod, nemůže být vydáno na dobu delší než 10 let (§ 9
odst. 2 zákona o vodách).
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..
Emisní limity mohou být mimo koncentračních jednotek stanoveny rovněž




minimální účinností čištění v čistírně odpadních vod v %,
množstvím vypouštěného znečištění za určité období,
poměrným množstvím vypouštěného znečištění vyjádřeným poměrem jednotky hmotnosti na
jednotku hmotnosti látky nebo suroviny použité při výrobě nebo výrobku.

