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Věc: Odvolání  proti Rozhodnutí – vydání společného povolení na stavbu vodního díla ,, ČOV AS-

MONOcomp 20 PB a vsakovací objekt“ na pozemku  st.p. 131/1 a parc.č. 73/1, 73/2, 503/4  v k.ú. 

Janov u Hřenska vydané Magistrátem města Děčín, odborem životního prostředí č.j. 

MDC/3855/2021 ze dne 18.1.2021  

V souladu s ustanovením § 83 odst.1 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů podáváme odvolání 

prosti Rozhodnutí Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí č.j. MDC/3855/2021                                                                                    

ze dne 18.1.2021, kterým byla povolena stavba  vodního díla. 

Dne 20.1.2021 obdržela obec Janov datovou schránkou jako účastník řízení výše uvedené Rozhodnutí. 

Na základě našeho upozornění, že je stavebník nesprávně označen, nám bylo opravené Rozhodnutí 

doručeno dne 25.1.2021.  

Již při zahájení řízení jsme namítali některé nesrovnalosti. 

Ve vyjádření Povodí Ohře je uvedeno, že ČOV bude realizována pouze v případě, že splaškové vody 

nelze svést do veřejné kanalizace zakončené obecní ČOV a že bude umístěna a řešena tak, aby bylo 

možné výhledově napojit na stokovou síť. Magistrát nepřihlédl k naší námitce týkající se umístění 

stavby ČOV vzhledem k budoucímu přepojení na veřejnou kanalizaci, s tím že: ,,Do obecní 

kanalizace zakončené centrální ČOV nelze vypouštět přečištěné odpadní vody z ČOV“. V naší námitce 

nikde není uvedeno, že by měly být do obecní ČOV vypouštěny přečištěné odpadní vody z  ČOV, ale 

je zde uvedeno, že po vyřešení technických opatření může dojít k přepojení objektu, avšak  že  PD 

nesplňuje tuto podmínku, řeší umístění ČOV, tj. i vyústění odpadních vod z objektu na zcela opačnou 

stranu, než vede stávající stoková obecní síť. Magistrát uvádí, že ,,Dle vyjádření žadatele nebude 

problém napojit stávající objekt č.p.47 na stávající ČOV“. Takovéto ,,vyjádření žadatele“ považujeme 

za zcela nedostatečné a požadujeme doložení technického návrhu budoucího odkanalizování objektu 

do splaškové kanalizace obce. Vhodné umístění ČOV bylo  rovněž zmiňováno i ve  vyjádření SČVaK. 

Namítali jsme, a to špatných zkušenostech z  předchozích staveb investora, kdy při každé stavbě 

investora docházelo k ničení obecních pozemků, že stávající příjezdová komunikace neumožňuje 

nákladní dopravu, a proto jsme žádali o přesné určení osoby, která za dodržování podmínek výstavby 
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bude odpovídat. Případné dotčení veřejných pozemků bylo sice zahrnuto do výrokové části rozhodnutí, 

ale nikde není řešeno, jak bude probíhat doprava stavební techniky. Magistrát vůbec nezohlednil, že 

k objektu vede pouze jediná, jednosměrná a úzká komunikace, kterou neprojede nákladní 

automobil. Magistrát nezohlednil přímé dotčení zvýšenou intenzitou dopravy v místě stavby, 

nezohlednil námitky  týkající se negativního dopadu na bezpečnost a plynulost provozu v dané lokalitě.  

Tento povolovaný typ ČOV bez kalové nádrže vyžaduje min. 2x ročně vývoz kalů. Není zřejmé, jak 

bude zajištěn vývoz kalů s ohledem na skutečnost, že po jediné příjezdové komunikaci neprojede fekální 

vůz, přesto se v rozhodnutí v části B Povolení nakládání s vodami uvádí  odvoz na centrální ČOV. 

Rovněž není zřejmé, jak bude zajištěn vývoz v případě havárie ČOV. 

Magistrát OŽP rovněž nepřihlédl k námitce týkající se absence geodetického zaměření hranic 

pozemků, přestože dotčená hranice (lomové body)  mezi p.p.č.73/1, 73/2  a 858/3 jsou evidovány s k.kv. 

8. Polohová odchylka takto neupřesněných bodu je + - 2,80m. Jakým způsobem dokáže Magistrát  OŽP 

zajistit při této odchylce a absenci zaměření hranic pozemků umístění stavby ve vzdálenosti 2,1 m od 

společné hranice. Přiložená situace s mapovým podkladem má pouze informativní charakter. Pokud má 

být stavba umístěna v bezprostřední blízkosti vlastnické hranice s p.č.858/3 (Obec Janov) žádáme, aby 

před povolením stavby bylo provedeno vytyčení hranic pozemků, dle platné katastrální vyhlášky. Jen 

tak je možné  zajistit, že stavba bude umístěna v terénu (od vlastnické hranice ) ve vzdálenosti, která je 

uvedena v PD. Magistrát OŽP argumentuje opět jen ,,vyjádřením žadatele”, avšak v podmínkách pro 

provedení stavby je uvedena jedna kontrolní prohlídka, a to po celkovém dokončení stavby. To však 

znamená, že až v této fázi se bude dokládat, že je stavba umístěna dle PD. Běžnou praxí je, že se 

geodetické vytýčení hranic pokud nejsou zpřesněné provádí ještě před vydáním rozhodnutí a že toto 

vytýčení zároveň slouží jako podklad pro projektovou dokumentaci.  

Z výše uvedených důvodů  požadujeme důkladné prověření a s odkazem § 90 správního řádu žádáme 

o změnu nebo zrušení rozhodnutí č.j. MDC/3855/2021 ze dne 18.1.2021. 

Na celé záležitosti je navíc zarážející fakt, že povolení k výstavbě a k vypouštění odpadních vod vyřizuje 

společnosti Syntaxis Nord a.s. na základě plné moci bývalý vedoucí pracovník odboru životního 

prostředí Magistrátu města Děčín Mgr. Hykš, který by měl mít snahu dokládat relevantní podklady. 

 

 

Přílohy: 2x kopie situace umístění ČOV od hranice pozemků pořízenou při nahlížení do spisu 

              situace z nahlížení do KN s vyznačením hranic pozemků a kódů kvality 
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