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OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO A VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU 

ÚSTNÍMU PROJEDNÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
 
 
Dne 31.07.2020 požádala společnost PAAL, s.r.o., IČO 25546988, Žitná 1578/52, 120 00  
Praha-Nové Město, kterou zastupuje Petr Tomsa, IČO 43190880, Dolní Habartice 275, 405 02  
Dolní Habartice (dále jen „stavebník“), o vydání společného povolení na stavbu vodního díla 
„Nový vsakovací objekt pro ČOV restaurace Sokolí hnízdo čp. 82, st.p.č. 90 k.ú. Hřensko“ 
na pozemku parc. č. 318/1 v katastrálním území Hřensko a o vydání povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod podzemních. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. 
 
Jedná se o umístění a povolení stavby vsakovacího objektu pro likvidaci odpadních vod z 
restaurace Sokolí hnízdo umístěné na pozemku st.p.č. 90 v k.ú. Hřensko. Splaškové vody jsou 
přečištěny ve stávající ČOV ECD 80 a místo tří dvojic stávajících vsakovacích vrtů, které 
postupně ztrácejí požadovanou vsakovací kapacitu, budou svedeny novou kanalizační 
přípojkou do nového vsakovacího zářezu na pozemku parc.č. 318/1 v k.ú. Hřensko 
 

 v množství:               max.  1,34 l/s;     450 m3/měsíc;     5500 m³/rok 

 v kvalitě:                     
 
a) hodnota „m“ 
CHSKCr       130 mg/l   
BSK5                       30 mg/l 
NL                         30 mg/l 
Ncelk            20 mg/l 
Pcelk   8  
Escherichia coli 150 KTJ/100 ml   
Enterokoky                100 KTJ/100 ml   
 
b) bilanční (hmotnostní) hodnoty 
CHSKCr       357,5 kg/rok   
BSK5                      82,5 kg/rok 
NL                         82,5 kg/rok 
N-NH4

+           2,6 kg/rok 
Ncelk            55,0 kg/rok   
Pcelk   22,0 kg/rok    
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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 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“) 

o z n a m u j e  

podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného 
řízení a vodoprávního řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro 
stavbu vodního díla „Nový vsakovací objekt pro ČOV restaurace Sokolí hnízdo čp. 82, 
st.p.č. 90 k.ú. Hřensko“ na pozemku parc. č. 318/1 v katastrálním území Hřensko a 
vodoprávního řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních  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 

15. září 2020 (úterý) v 09:30 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 OkÚ – B1, ul. 28. října 1155/2) 2. patro, dveře č. 321.  
 

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. 

 

 

 

  
Ing. Zdeněk Hanuš 
vedoucí odboru životního prostředí 
 otisk úředního razítka 
 podepsáno elektronicky 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tento dokument bude vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrát města 
Děčín a obce Hřensko 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. 
 
 
Vyvěšeno dne ...................................              Sejmuto dne................................... 
              razítko, podpis                          razítko, podpis 
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Doručí se 
 

Účastníci společného územního a stavebního řízení o povolení stavby 
Účastníci řízení podle § 94k SZ a § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou) 
Petr Tomsa, Dolní Habartice č.p. 275, 405 02  Děčín 2 
  
Účastníci řízení podle § 94k SZ a § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou) 
Obec Hřensko, IDDS: y4rbg7d 
Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: u85x3zd 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 
  
Účastníci vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou) 
Petr Tomsa, Dolní Habartice č.p. 275, 405 02  Děčín 2 
 
Účastníci řízení podle § 115 odst. 4 vodního zákona a § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou) 
Obec Hřensko, IDDS: y4rbg7d 
 
Dotčené orgány a ostatní 
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm 
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 
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení zemědělství a lesního hospodářství, 
Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
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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