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Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OZP01/38133/2020/Sm.

VEŘEJNÁ V YHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
VÝZVA K PODÁNÍ PŘIPOMÍNEK POPŘ. NÁMITEK A K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY ROZHODNUTÍ
Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104
odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního
zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, oznamuje podle § 94m odst. 3 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům,
že na základě žádosti o společné povolení kterou dne 21.8.2020 podal Obec Lužná, IČO 00244031,
Masarykovo nám. č.p. 89, 270 51 Lužná, bylo dnem doručení této žádosti zahájeno společné územní a
stavební řízení ve věci vydání společného povolení ke stavbě vodního díla „PRODLOUŽENÍ
KANALIZAČNÍ STOKY“. Jedná se o prodloužení splaškové gravitační kanalizační stoky (v ulici Čsl.
armády) z trub PP hrdlových kanalizačních, těsněných pryžovými kroužky (SN 10) DN 250 MM v délce 111,6
m a DN 150 MM v délce 1,7 m, na místě:
Název kraje
Středočeský
Název obce
Lužná
Identifikátory katastrálních území
689378
Názvy katastrálních území
Lužná u Rakovníka
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
parc. č. 625/1, 627/1 v katastrálním území
Lužná u Rakovníka
Čísla hydrologického pořadí
1-11-03-0310-0-00
Přímé určení polohy (konec stavby)
X: 1032805.82; Y: 788297.35
Přímé určení polohy (začátek stavby)
X: 1032696.51; Y: 788276.37
Vodní útvar povrchových vod
BER_0760 Lišanský potok od pramene po
ústí do toku Rakovnický potok
Druh vodního díla
Splašková kanalizace
Účel vodního díla
Odvádění odpadních vod na centrální ČOV
Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upouští vodoprávní úřad podle § 94m
Městský úřad Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
tel.: +420 313 259 111, e-mail: posta@murako.cz, www.mesto-rakovnik.cz, ISDS: qb9bqrd,
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odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy nejpozději do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. K závazným
stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se
nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Rakovník, odbor životního
prostředí, úřední dny Po a St 8:00 - 17:00, Pá 8:00-12:00).
VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY ROZHODNUTÍ
Jelikož správní orgán shromáždil všechny podklady pro vydání rozhodnutí:
• Žádost o vydání společného povolení.
• Projektová dokumentace stavby „PRODLOUŽENÍ KANALIZAČNÍ STOKY“, kterou v prosinci 2019
vypracoval Zdeněk Tvrz, Vladislavova 2131, Rakovník, autorizovaný technik pro vodohospodářské
stavby – stavby zdravotnětechnické *ČKAIT – 0007694*, č. 84/19.
• Vyjádření Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., ze dne 17. 8. 2020.
• Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Rakovník, odboru výstavby a investic č.j.
MURA/37498/2020 spis. zn. Výst./30530/2020/Ja ze dne 19.8.2020.
• souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona – Římskokatolická farnost
Rakovník
• Závazné stanovisko ČR- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje krajské ředitelství, odloučené
pracoviště Rakovník Ev. č. RA-154-2/2020/PD ze dne 22. 7. 2020.
• Stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č.j. KHSSC 35035/2020
ze dne 17.8.2020.
• Stanovisko povodí Vltavy s.p., závod Berounka zn. PVL-4800/2020/340/Chr PVL-11263/2020/SP ze
dne 15.7.2020 (správce povodí).
• Vyjádření Policie České republiky, krajského ředitelství policie Středočeského kraj, územní odbor
vnější služby Rakovník, Dopravní inspektorát č.j. KRPS-166441-2/Čj-2020-011206 ze dne 9.7.2020.
• Sdělení + souhlas ČEZ Distribuce a.s., zn. 0101365322 ze dne 19. 8. 2020, 00119765195 ze dne
17. 7. 2020.
• Sdělení ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700253981 ze dne 19. 8. 2020 (nejsou sítě).
• Sdělení CETIN a.s., zn. 731975/20 ze dne 19. 8. 2020.
mají účastníci řízení podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho
podkladům, a to včetně způsobu jejich opatření, popřípadě navrhnout jejich doplnění nejpozději do 15 dnů od
doručení tohoto oznámení. V případě doplnění nových podkladů pro vydání rozhodnutí bude tato skutečnost
účastníkům řízení sdělena a účastníci řízení budou opětovně vyzváni k seznámení se s podklady rozhodnutí.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři č. 209 na Městském úřadu Rakovník,
odboru životního prostředí, se sídlem Na Sekyře 166/II v úřední dny Po a St 8:00 - 17:00, Pá 8:00-12:00.
Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí stanovil okruh účastníků společného řízení podle
ustanovení § 94k stavebního zákona tak, že za účastníky stavebního řízení považuje:
- Ve smyslu ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona (stavebník): Obec Lužná.
- Ve smyslu ustanovení § 94k písm. d) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být
požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo
k tomuto pozemku): CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Římskokatolická farnost Rakovník, Vodárny a
kanalizace Karlovy Vary, a.s..
- Ve smyslu ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným
povolením přímo dotčeno):
- identifikování pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí):parc. č. 1124, 614, 619, 618, 615, 622,
1119/11, 621/2, 621/1, 599/1, 1017/1, 1021, 1017/2, 581, 628, 629, 1017/5, 1017/4, 630/1, 626/1, 627/2 v
katastrálním území Lužná u Rakovníka
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identifikováni stavbou evidovanou v katastru nemovitosti: Lužná č.p. 176, č.p. 280, č.p. 165, č.p. 200, č.p.
75, č.p. 86, č.p. 642, č.p. 395, č.p. 73 a č.p. 19

Poučení o podmínkách pro uplatňování námitek:
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo
požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k
pozemku nebo stavbě.
Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.
Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v
rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Poučení o základních právech a povinnostech účastníků řízení:
Jako účastník řízení máte v řízení zejména právo:
• namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o
důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.
• zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do
protokolu; v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33 správního řádu),
• při jednání se správním orgánem právo na konzultace s osobou, která mu podle občanského zákoníku může
jako podpůrce napomáhat při rozhodování; je-li takových osob více, zvolí si účastník jednu z nich. Namítneli v průběhu řízení podpůrce účastníka vlastním jménem neplatnost právního jednání učiněného
podporovaným účastníkem, správní orgán k této námitce v řízení přihlédne (§ 36 odst. 4 správního řádu),
• vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 správního řádu),
• před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí (§ 36 správního řádu),
• nahlížet do spisu a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§ 38 správního řádu),
• činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 správního řádu) na
náklady účastníka řízení stanovené platnými právními předpisy, kopii projektové dokumentace poskytne
správní orgán po předložení souhlasu toho, kdo dokumentaci pořídil, popřípadě souhlas vlastníka stavby,
které se dokumentace týká (§ 168 odst. 2 stavebního zákona),
• požádat správní orgán o prominutí zmeškání úkonu- navrácení v předešlý čas (§ 41 správního řádu),
• aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve Váš prospěch i v neprospěch
(§ 50 správního řádu),
• na oznámení rozhodnutí doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním
vyhlášením. Účastník se může vzdát práva na oznamování všech rozhodnutí vydaných v řízení, s výjimkou
rozhodnutí, jímž se řízení končí, a rozhodnutí, jímž se mu v průběhu řízení ukládá povinnost, a práva na
vyrozumívání o usneseních poznamenaných do spisu (§ 72 správního řádu),
• podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti v případě, že došlo k uplynutí lhůt pro vydání rozhodnutí
(§ 131 správního řádu),

povinnost:
• Bezodkladně upozornit správní orgán na skutečnost, že u více správních orgánů probíhá současně více
postupů souvisejících s týmiž právy a povinnostmi dotčené osoby (§ 8 správního řádu)
• předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 správního řádu),
• poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí
(§ 50 správního řádu),
• označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu),
• účastníci řízení, jakož i další osoby jsou v řízení povinny neztěžovat postup správního orgánu, chovat se tak,
aby svým jednáním nerušili pořádek, dostavit se na předvolání (pokud se předem ze závažných důvodů
neomluvili) a uposlechnout pokynů úřední osoby. V případě nesplnění těchto povinností jim může správní
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orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000,- Kč. Pořádkovou pokutu lze uložit i tomu, kdo učiní
hrubé urážlivé podání (§62 správního řádu).

Milada Smékalová DiS.
referent - vodní hospodářství
oprávněná úřední osoba
Tato vyhláška bude ve smyslu ust. § 25 odst. 2 a 3 správního řádu, vyvěšena minimálně po dobu 15 dnů
na úřední desce Městského úřadu Rakovník a zveřejněna též způsobem umožňující dálkový přístup na
www.mesto-rakovnik.cz a úřední desce obce Lužná a zveřejněna též způsobem umožňující dálkový
přístup. Dotčené obce vrátí kopii veřejné vyhlášky z úřední desky s vyznačením data vyvěšení a sejmutí
zpět na adresu Městského úřadu Rakovník, odboru životního prostředí.
Vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Rakovník

Sejmuto z úřední desky
Městského úřadu Rakovník

Dne 1. 9. 2020

dne……………………….

Vyvěšeno na elektronické úřední desce
Městského úřadu Rakovník

Sejmuto z elektronické úřední desky
Městského úřadu Rakovník

Dne 1. 9. 2020

dne……………………….

Vyvěšeno na úřední desce
Obecního úřadu Lužná

Sejmuto z úřední desky
Obecního úřadu Lužná

dne……………………….

dne……………………….

Vyvěšeno na elektronické úřední desce
Obecního úřadu Lužná

Sejmuto z elektronické úřední desky
Obecního úřadu Lužná

dne……………………….

dne……………………….

Razítko, podpis obecního úřadu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
K VYVĚŠENÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE PO DOBU 15 DNÍ:
Městský úřad Rakovník
Obecní úřad Lužná
JEDNOTLIVĚ:
Obec Lužná, IDDS: iwzbcvp
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Římskokatolická farnost Rakovník, Žižkovo nám. č.p. 189, Rakovník I, 269 01 Rakovník 1
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IDDS: kwtgxs4
Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Krajské ředitelství, odloučené pracoviště Rakovník, IDDS:
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q5whqfb
Městský úřad Rakovník, odbor dopravy, Husovo náměstí č.p. 27, Rakovník II, 269 02 Rakovník 2
Městský úřad Rakovník, odbor výstavby a investic, Husovo náměstí č.p. 27, 269 01 Rakovník 1
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor vnější služby Rakovník, Dopravní
inspektorát, IDDS: 2dtai5u
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU:
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich:
identifikování pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí: parc. č. 1124, 614, 619, 618, 615, 622, 1119/11,
621/2, 621/1, 599/1, 1017/1, 1021, 1017/2, 581, 628, 629, 1017/5, 1017/4, 630/1, 626/1, 627/2 v katastrálním
území Lužná u Rakovníka
identifikování stavbou evidovanou v katastru nemovitosti: Lužná č.p. 176, č.p. 280, č.p. 165, č.p. 200, č.p. 75,
č.p. 86, č.p. 642, č.p. 395, č.p. 73 a č.p. 19

