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MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR 
Odbor životního prostředí 

 *S00FX01D87FS* 
Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor  S00FX01D87FS 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Spis.značka S-META 51410/2018 OŽP/JJah 6 Tábor 

Číslo jednací METAB 10809/2019/OŽP/JJah 20.2.2019 

Oprávněná úřední osoba Jahelka Josef Ing.  

 
 
ČHP 1 09 03 036 
     R O Z H O D N U T Í 
 

Společného územní a stavební řízení 
stavby pod názvem: "Čištění odpadních vod v obci Běleč“, 

povolení nakládání s vodami 
 

veřejná vyhláška 
 

Obec Běleč, se sídlem: Běleč č.p. 22, 391 43 Mladá Vožice, IČO: 00582506 
(dále jen "žadatel") podala dne 9.8. 2018 žádost o vydání společného povolení na 
stavbu s názvem "Čištění odpadních vod v obci Běleč“. Následně bylo požádáno i o 
povolení k nakládání s vodami. 
 
Výroková část 
 

Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí – obec s rozšířenou působností 
podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností a stanovení 
obcí s pověřeným obecním úřadem, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 
11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně příslušný vodoprávní úřad 
podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 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 dále § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 
zákon"),  
                                                             

obci Běleč 
se sídlem: Běleč č.p. 22, 391 43 Mladá Vožice 

IČO: 00582506 
 
 
 
 

Obec Běleč 
Běleč č.p. 22 
391 43 Mladá Vožice 
      
      
      
      
      



S META 51410/2018/OZP/JJah/6 2 
 

 
I.  Povoluje nakládání s vodami 

 
a) dle § 8  odst.1 písm. c)  citovaného vodního zákona a to k vypouštění 

odpadních vod    ze stoky VO 1 Běleč celkově / (parc. č. 75/24 v k.ú. Běleč u 
Mladé Vožice or. souř. 1106833,43 y 720991,091) do vod povrchových, 
konkrétně do Bělečského potoka  IDVT 10267216 takto:   

V množství max: 0,919 l/s,   256 m3/měs.,  3,072 tis. m3/rok 
                  prům: 0,097 l/s 
                    
v kvalitativních parametrech : 
 
 hodnoty p. 

 
hodnoty m.    bilance 

BSK5      30    mg/l  50    mg/l    0,092 t/rok 
CHSKCR      110  mg/l  170  mg/l    0,337 t/rok 
NL      40  mg/l  60  mg/l     0,123 t/rok 

 
 

 
b)  

dle § 8  odst.1 písm. c)  citovaného vodního zákona a to k vypouštění odpadních vod    
z ČOV  BIOCLEANER BC 4 EO  z VO 2 Běleč (parc. č. 1284/11 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice or. souř. 1106953 y 721108) do odvodňovacího zařízení  IDVT 10263642 
takto:   
V množství max: 0,05 l/s,   12,2 m3/měs.,  0,146 tis. m3/rok 
                  prům: 0,005 l/s 
                    
v kvalitativních parametrech : 
 
 hodnoty p. 

 
hodnoty m.    bilance 

BSK5      30    mg/l  50    mg/l    0,004 t/rok 
CHSKCR      110  mg/l  170  mg/l    0,016 t/rok 
NL      40  mg/l  60  mg/l     0,006 t/rok 

 
 

 
c)  

dle § 8  odst.1 písm. c)  citovaného vodního zákona a to k vypouštění odpadních vod    
z VO 3 Běleč ČOV  BIOCLEANER BC 8 EO  (parc. č. 1284/2 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice or. souř. 1107090 y 721147) do odvodňovacího zařízení  IDVT 10263642 
takto:   
V množství max: 0,1 l/s,   24,4 m3/měs.,  0,293 tis. m3/rok 
                  prům: 0,009 l/s 
                    
v kvalitativních parametrech : 
 
 hodnoty p. 

 
hodnoty m.    bilance 

BSK5      30    mg/l  50    mg/l    0,008 t/rok 
CHSKCR      110  mg/l  170  mg/l    0,032 t/rok 
NL      40  mg/l  60  mg/l     0,012 t/rok 
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d)  

dle § 8  odst.1 písm. c)  citovaného vodního zákona a to k vypouštění odpadních vod    
z ČOV  BIOCLEANER BC 4 EO u domu č.p. 45 Běleč (parc. č. 1270/46 v k.ú. Běleč 
u Mladé Vožice or. souř. 1107063 y 720972) do odvodňovacího zařízení  IDVT 
10263642 takto:   
V množství max: 0,05 l/s,   12,2 m3/měs.,  0,146 tis. m3/rok 
                  prům: 0,005 l/s 
                    
v kvalitativních parametrech : 
 
 hodnoty p. 

 
hodnoty m.    bilance 

BSK5      30    mg/l  50    mg/l    0,004 t/rok 
CHSKCR      110  mg/l  170  mg/l    0,016 t/rok 
NL      40  mg/l  60  mg/l     0,006 t/rok 

 
 

 
e)  

dle § 8  odst.1 písm. c)  citovaného vodního zákona a to k vypouštění odpadních vod    
ze stoky A Bzová /celkově ./ (parc. č. 684/1 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice or. souř. 
1105636 y 720952) do vod povrchových, konkrétně do Bzovského potoka  IDVT 
10251705 takto:   
V množství max: 0,527 l/s,   134,2 m3/měs.,  1,61 tis. m3/rok 
                  prům: 0,051 l/s 
                    
v kvalitativních parametrech : 
 
 hodnoty p. 

 
hodnoty m.    bilance 

BSK5      30    mg/l  50    mg/l    0,047 t/rok 
CHSKCR      110  mg/l  170  mg/l    0,177 t/rok 
NL      40  mg/l  60  mg/l     0,064 t/rok 

 
 

 
f)  

dle § 8  odst.1 písm. c)  citovaného vodního zákona a to k vypouštění odpadních vod   
z ČOV BC 6 EO u  č.p. 12 Bzová (parc. č. 591/1 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice or. souř. 
1105701 y 720775) do vod povrchových, konkrétně do drobného vodního toku IDVT 
10263642 ( ryb,Smrčina) takto:   
V množství max: 0,075 l/s,   18,3 m3/měs.,  0,22 tis. m3/rok 
                  prům: 0,007 l/s 
                    
v kvalitativních parametrech : 
 
 hodnoty p. 

 
hodnoty m.    bilance 

BSK5      30    mg/l  50    mg/l    0,007 t/rok 
CHSKCR      110  mg/l  170  mg/l    0,024 t/rok 
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NL      40  mg/l  60  mg/l     0,009 t/rok 
 
 

 
g) Povolení k nakládání s vodami: 

dle § 8  odst.1 písm. c)  citovaného vodního zákona a to k vypouštění odpadních vod   
z ČOV BC 6 + BC 8 EO u domů č.p. 13 a 22 (parc. č. 592/22 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice or. souř. 1105790 y 720839) do vod povrchových, konkrétně Bzovského 
potoka IDVT 10251705 takto:   
V množství max: 0,175 l/s,   42,7 m3/měs.,  0,512 tis. m3/rok 
                  prům: 0,016 l/s 
                    
v kvalitativních parametrech : 
 
 hodnoty p. 

 
hodnoty m.    bilance 

BSK5      30    mg/l  50    mg/l    0,015 t/rok 
CHSKCR      110  mg/l  170  mg/l    0,054 t/rok 
NL      40  mg/l  60  mg/l     0,020 t/rok 

 
 

 
h) Povolení k nakládání s vodami: 

dle § 8  odst.1 písm. c)  citovaného vodního zákona a to k vypouštění odpadních vod   
z ČOV u  č.p. 14 Bzová (parc. č. 1139 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice or. souř. 1105890 
y 720592) do vod povrchových, konkrétně do drobného vodního toku IDVT 10263642 
takto:   
V množství max: 0,05 l/s,   12,2 m3/měs.,  0,146 tis. m3/rok 
                  prům: 0,005 l/s 
                    
v kvalitativních parametrech : 
 
 hodnoty p. 

 
hodnoty m.    bilance 

BSK5      30    mg/l  50    mg/l    0,004 t/rok 
CHSKCR      110  mg/l  170  mg/l    0,016 t/rok 
NL      40  mg/l  60  mg/l     0,006 t/rok 

 
 

 
    
 

i)  
dle § 8  odst.1 písm. c)  citovaného vodního zákona a to k vypouštění odpadních vod   
z ČOV u  č.p. 26 Bzová (parc. č. 573/4 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice or. souř. 1105808 
y 720667) do vod povrchových, konkrétně do  Bzovského potoka IDVT 10251705 
takto:   
 
V množství max: 0,05 l/s,   12,2 m3/měs.,  0,146 tis. m3/rok 
                  prům: 0,005 l/s 
                    
v kvalitativních parametrech : 
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 hodnoty p. 
 

hodnoty m.    bilance 

BSK5      30    mg/l  50    mg/l    0,004 t/rok 
CHSKCR      110  mg/l  170  mg/l    0,016 t/rok 
NL      40  mg/l  60  mg/l     0,006 t/rok 

 
 
 

 
Podmínky povolení: 
a) povolení k vypouštění odpadních vod   plati do 31. 7. 2028 
b) pro sledování  kvality vypouštěných komunálních odpadních vod se stanovuje 

jako odběrné místo prostor vyústění kanálu do recipientu , kde minimálně 2 x 
ročně budou odebírány vzorky  vod (směsný dvouhodinový směsný vzorek 
získaný slévaným 8  objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 2 hod.).  

c) vzorky budou předány na vyhodnocení do příslušných autor. laboratoří, kde 
budou podrobeny analýze dle platných norem v parametrech BSK5, CHSKcr, NL. 
Rozbory budou prováděny pouze akreditovanými laboratořemi. 

d) výsledky rozborů odpadních vod budou každoročně ( zpravidla k 20.12.) 
předkládány  vodoprávnímu úřadu,, dále oddělení vodohospodářských staveb 
SPÚ, jinak budou uloženy u producenta po dobu min. 5-ti let, kde budou na 
vyžádání vodoprávnímu úřadu k dispozici 

e) měření objemu vypouštěných odpadních vod bude  ručně objemovým měřením 
kalibrovanou nádobou 

 
Povolení se uděluje za účelem vypouštění vyčištěných komunálních odpadních vod 
do vod povrchových. 
 
 

II.                    schválení stavebního záměru 
 

podle § 94 p odst. 1   stavebního zákona číslo 183/2006 sb., v platném znění a  §13a 
vyhlášky číslo 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu , podle § 15 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 
 

 schvaluje stavební záměr 
 

stavby s názvem:  
 

„Čištění odpadních vod v obci Běleč“ 
 
Stavba obsahuje: 
Jedná se o stavbu 26 ks domovních ČOV pro 4 EO a 9 ks domovních ČOV pro 6 EO, 
dále 1 ks ČOV pro 8 EO, nakonec 1 ČOV pro 10 EO, kanalizačních přípojek a 
odvodů vyčištěné vody.  
 
Předmětem výstavby jsou vodní díla a  objekty: 
ČOV BIOCLEANER BC 6 EO u domu č.p. 6 na p.č. 27 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice  
ČOV BIOCLEANER BC 4 EO u domu č.p. 8 na p.č. st. 8 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice  
ČOV BIOCLEANER BC 4 EO u domu č.p. 9 na p.č. st.9 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice  
ČOV BIOCLEANER BC 4 EO u domu č.p. 10 na p.č. 24 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice  
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ČOV BIOCLEANER BC 10 EO u domu č.p. 11 na p.č. st. 12/1 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV BIOCLEANER BC 4 EO u domu č.p. 12 na p.č. st. 13 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV BIOCLEANER BC 6 EO u domu č.p. 13 na p.č.st. 15 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV BIOCLEANER BC 4 EO u domu č.p. 17 na p.č.st. 22 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV BIOCLEANER BC 4 EO u domu č.p. 21 na p.č. 6 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice  
ČOV BIOCLEANER BC 4 EO u domu č.p. 22 na p.č.st.24 a 1642/1 v k.ú. Běleč u 
Mladé Vožice  
ČOV BIOCLEANER BC 6 EO u domu č.p. 25 na p.č.st. 35 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV BIOCLEANER BC 4 EO u domu č.p. 26 na p.č.st. 36 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV BIOCLEANER BC 6 EO u domu č.p. 27 na p.č.st. 38 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV BIOCLEANER BC4 EO u domu č.p. 30 na p.č. 1284/69, 1284/70 v k.ú. Běleč u 
Mladé Vožice  
ČOV BIOCLEANER BC 6 EO u domu č.p. 33 na p.č.182 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice  
ČOV BIOCLEANER BC 4 EO u domu č.p. 38 na p.č. 1284/35 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV BIOCLEANER BC 4 EO u domu č.p. 40 na p.č. st. 42 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV BIOCLEANER BC 4 EO u domu č.p. 42 na p.č. st. 39/1 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV BIOCLEANER BC 4 EO u domu č.p. 44 na p.č. st. 94, 1641/1 v k.ú. Běleč u 
Mladé Vožice  
ČOV BIOCLEANER BC 4 EO u domu č.p. 46 na p.č. st. 97 v k.ú. Běleč u Mladé  
ČOV BIOCLEANER BC 4 EO u domu č.p. 45, st. parc. č. 1285/2 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice + kanalizace  PVC DN 150 délky 82,5 m do HOZ 
ČOV BIOCLEANER BC 8 EO  u RD č.p. 22 + kanalizace PVC DN 150 délky 75 m  
s vyústěním do Bzovského potoka na parc. č. 611/2, 594/1, 592/22 v k.ú. Běleč u 
Mladá Vožice 
ČOV BIOCLEANER BC 4 EO u domu č.p. 26 Bzová + kanalizace PVC DN 150 
délky152,9 m s vyústěním do Bzovského potoka, n parc. č. 569/23, 569/10, 573/6, 
573/4 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
ČOV BIOCLEANER BC 6 EO u domu č.p. 2 Bzová na p.č. st. 72 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV BIOCLEANER BC 4 EO u domu č.p. 6 Bzová na p.č. 727/1, 727/2 v k.ú. Běleč 
u Mladé Vožice  
ČOV BIOCLEANER BC 4 EO u domu č.p. 8 Bzová na p.č. st. 61 a 685 v k.ú. Běleč u 
Mladé Vožice  
ČOV BIOCLEANER BC 4 EO u domu č.p. 10 Bzová  na p.č. 968/2, 966/1 v k.ú. 
Běleč u Mladé Vožice  
ČOV BIOCLEANER BC 6 EO u domu č.p. 12 Bzová + kanalizace PVC DN 150 délky 
11,2 m s vyústěním do ryb p.č. 591/1 v k.ú. Běleč u Ml. Vožice 
ČOV BIOCLEANER BC 4 EO u RD č.p. 14 Bzová + kanalizace PVC DN 150 délky 
44,6 m do Bzovského potoka s vyústěním na parc. č. 1699/2, 575, 573/2, 1700/1, 
1139 
ČOV BIOCLEANER BC 6 EO + kanalizace PVC DN 150 délky 49,7 m  
 u domu č.p. 13 Bzová na p.č. 592/7, 592/10, 1716, 611/2 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice 
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ČOV BIOCLEANER BC 4 EO u domu č.p. 15 Bzová na p.č. 740, 1643/1,1674/1 
v k.ú. Běleč u Mladé Vožice  
ČOV BIOCLEANER BC 4 EO u domu č.p. 21 Bzová na p.č. 56 st.  v k.ú. Běleč u 
Mladé Vožice  
ČOV BIOCLEANER BC 4 EO u domu č.p. 28 Bzová na p.č. 604/3, 1643/1 v k.ú. 
Běleč u Mladé Vožice  
ČOV BIOCLEANER BC 4 EO u domu č.p. 29 Bzová na p.č. 580/2 v k.ú. Běleč u 
Mladé Vožice  
ČOV BIOCLEANER BC 4 EO u domu č.p. 30 Bzová na p.č. . 726/3, 1643/1 v k.ú. 
Běleč u Mladé Vožice  
ČOV BIOCLEANER BC 6 EO u domu č.p. 32 Bzová na p.č. 956/5 v k.ú. Běleč u 
Mladé Vožice  

U  jednotlivých ČOV napojovaných na kanalizaci obce  budou realizovány 
kanalizační přípojky PVC DN 150 mm příslušné délky. 

K čištění komunálních odpadních vod z jednotlivých produkčních míst budou 
instalovány ČOV , které musí splňovat emisní standardy ukazatelů přípustného 
stupně znečištění podle nařízení vlády číslo 401/2015 Sb., v tabulce 1c pro kategorii 
III. Čistírny musí být vybaveny zařízením pro srážení fosforu, kde chod čerpadla je 
řízen pomocí řídící jednotky. Dále by zde měl být oddělený prostor pro akumulaci 
kalu, programovatelná řídící jednotkou s dálkovým přenosem dat.  
 

Projekt vypracoval ing. Petr Frouz, autorizovaný inženýr pro stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0101542. 
 

Stavbami vodních děl by měly být dotčeny pozemky: st. 136, 27,st. 8, st. 9, st. 
127, 24, st. 24, st. 12/1, st. 13, st. 15, st. 22, 6,  1642/1, st. 35, st. 36, st. 38, 1284/69, 
1284/70, 182, 1284/35, st, 42, st. 39/1, st. 94, 1702/1, 1285/2, 1284/19, 1270/46, st. 
97, st. 72, 727/1, 727/2, 727/3, st. 61, 685, 968/2, 966/1, 585/1 592/7, 592/10, 1716, 
611/2, 1674/1, 1699/2, 575, 573/2,1642/1, 1641/1, 1643/1, 1700/1, 1139, 740,  st. 56, 
611/2, 594/1, 592/22, 569/23, 569/10, 573/6, 573/4, 573/2, 604/3, 1674/1, 1643/1, 
580/2, 726/3, 956/5, 1285/2, 1284/19, 1270/46, 591/1, 590, 592/3, 593/3 ( vše v k.ú. 
Běleč u Mladé Vožice) 
 

Stavby výše uvedené budou realizovány za účelem  předčištění komunálních 
odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace obce a následným vypuštěním 
těchto vod do recipientu, či za účelem vyčištění komunálních odpadních vod 
z jednotlivých produkčních míst a jejich přímého vypuštění do recipientu. V řadě 
případů nově instalované domovní ČOV nahradí dosavadně neefektivní způsob 
předčištění odpadních vod v biologických septicích.  
 
 
Základní identifikační údaje o stavbě a identifikace předmětu řízení: 

1. Účel vodního díla: čištění odpadních vod a jejich svod do kanalizace, či do 
recipientu 

2. Druh vodního díla: ČOV a kanalizace, kanalizační přípojky 
3. ČHP: 10903036 
4. ID útvaru povrchových vod: DVL 0540 
5. Název útvaru: Blanice od pramene po Slupský potok 
6. Kategorie útvaru povrchových vod: tok, bezejmenný tok 
7. Název mezinárodní oblasti povodí: Labe 
8. Název dílčího povodí: Dolní Vltava 
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Podmínky pro umístění stavby: 
 
 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí ( projektovou 
dokumentaci vypracoval ing. Petr Frouz, autorizovaný inženýr pro 
vodohospodářské stavby), která obsahuje výkresy stavu území v měřítku 
katastrální mapy, s vyznačením jednotlivých stavebních objektů 

2. Stavby budou umístěny na pozemcích, jak jsou uvedeny v podrobném  popisu 
(Předmět výstavby jsou vodní díla a  objekty)– viz str. 5 .- 7 rozhodnutí 

3. Před zahájením výkopových prací je nutné zjistit,  zda v zájmovém území je 
podzemní kabelové nebo jiné vedení,  zajistit jeho vytýčení a ochranu před 
poškozením.  

4. Při realizaci záměru nesmí být používány sousední pozemky aniž by toto bylo 
projednáno s jejich vlastníky, popř. zástupci vlastníků sousedních pozemků. 
Pozemky budou po realizaci stavby upraveny.   

5. Bude respektováno závazné stanovisko stavebního úřadu Mladá Vožice 
vydaného de 22.10.2018 pod č.j. SMUMV 2561/2018/výst/Šo, jež bylo vydáno 
podle § 149 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb, správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, ke společnému územnímu a stavebnímu povolení stavby ke stavbě 
zahrnující tyto objekty: domovní čistírny odpadních vod a kanalizační přípojky 

         Základní údaj o stavbě: 
domovní čistírny odpadních vod: 
předložená projektová dokumentace řeší výstavbu domovních čistíren 
odpadních vod, které budou umístěny v obci Běleč a v místní části Bzová 
jedná se o výstavbu 26 ks domovních ČOV pro 4EO a 9 ks domovních ČOV 
pro 6EO, a 1 ks pro 8EO, 1 ks pro 10EO, kanalizačních přípojek a odvodu 
vyčištěné vody 
veškeré odpadní vody z 36 objektů budou svedeny kanalizačními přípojkami (u 
většiny objektů bude využita stávající kanalizační přípojka) na nově 
vybudovanou DČOV 
odpadní vody budou odváděny částečně novým a někde částečně stávajícím 
odvodem vyčištěné vody buď do veřejné kanalizace, nebo do místního 
recipientu či rybníku 
čistírna odpadních vod je biologická čistírna pracující na principu 
nízkozatěžované aktivace s úplnou aerobní stabilizací kalu 
čistírna bude osazena na betonovou desku o tl. 100 mm vyztuženou Kari 
sítí150x150x6 mm, položenou na zhutněnou vrstvu štěrkopísku tl. 150 mm 
po osazení se napojí na kanalizační přípojku a elektrickou energii + přívod 
vzduchu pro dmychadla 
čistírna bude zastropena tak, aby bylo zabráněno přístupu nepovolaných osob 
zastropení musí umožnit přístup k celému průřezu nádrže čistírny 
kanalizační přípojky: 
splaškové vody z rodinných domů budou svedeny v několika případech novým 
potrubím PVC pro uložení v zemi DN 150 SN8, v několika případech částečně 
novým a částečně stávajícím potrubím a v několika případech stávajícím do 
nové domovní čistírny DČOV  
potrubí přípojek bude uloženo 400 - 800 mm pod úrovní upraveného terénu 
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Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby: 
Popis jednotlivých instalací: 
Běleč č.p. 6 - Krejčí Pavel a Krejčová Petra: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 27 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV bude umístěna vedle stávajícího septiku, jako náhrada za stávající septik 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 6 
na stávající splaškovou kanalizační přípojku bude napojena nová část přípojky 
z PVC DN 150 ta bude ústit do DČOV   
z DČOV bude vyústěna přípojka vyčištěné vody, která bude ústit do stávající 
kanalizační přípojky, která je svedena do stávající veřejné kanalizace 
délka kanalizační přípojky bude 5,2 m 
DČOV bude umístěna 1,92 m od společné hranice s rodinným domem na 
pozemku parc. č. v KN st. 136 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 2,97 m od 
společné hranice s pozemkem parc. č. v KN st. 7 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
souřadnice ČOV - střed poklopu: Y: 721380.05, X: 1106950.59 
Běleč č.p. 8 - Maťhová Anežka: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN st. 8 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV bude náhrada za stávající žumpu, žumpa bude zrušena 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 4 
nová kanalizační přípojka bude napojena na stávající kanalizační přípojku z 
PVC DN 150 v délce 14,8 m s ukončením přes DČOV do stávající veřejné 
kanalizace 
DČOV bude umístěna 0,2 m od společné hranice s rodinným domem na 
pozemku parc. č. v KN st. 8 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 7,92 m od společné 
hranice s pozemkem parc. č. v KN st. 7 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
souřadnice ČOV - střed poklopu: Y: 721363.5, X: 1106907.32 

     Běleč č.p. 9 - Svatek Miroslav: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN st. 9 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV bude umístěna v místě stávající žumpy, žumpa bude zrušena 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 4 
ČOV bude umístěna v místě stávající žumpy 
nová kanalizační přípojka bude napojena na stávající kanalizační přípojku z 
PVC DN 150 v délce 17,7 m přes DČOV s ukončením do stávající veřejné 
kanalizace 
DČOV bude umístěna 0,81 m od společné hranice s rodinným domem na 
pozemku parc. č. v KN st. 9 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 5,8 m od společné 
hranice s pozemkem parc. č. v KN st. 8 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
souřadnice ČOV - střed poklopu: Y: 721348.48, X: 1106924.29 
Běleč č.p. 10 - Bednářová Pavla: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 24 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV bude umístěna vedle stávajícího septiku, septik bude poté sloužit jako 
"dočišťovací" nádrž 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 4 
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nová kanalizační přípojka bude napojena na stávající kanalizační přípojku z 
PVC DN 150 v délce 4,8 m přes DČOV s ukončením do stávajícího septiku 
DČOV bude umístěna 0,25 m od společné hranice s rodinným domem na 
pozemku parc. č. v KN st. 127 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 1,97 m od 
společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 1642/10 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice 
souřadnice ČOV - střed poklopu: Y: 721440.24, X: 1107046.98 
Běleč č.p. 11 - Čech Jaroslav: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN st. 12/1 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV bude jako náhrada stávajícího septiku 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 10 
nová kanalizační přípojka bude napojena na stávající kanalizační přípojku z 
PVC DN 150 v délce 2,2 m přes DČOV s ukončením do stávající kanalizační 
přípojky 
DČOV bude umístěna 0,92 m od společné hranice s rodinným domem na 
pozemku parc. č. v KN st. 12/1 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 3,67 m od 
společné hranice s pozemkem parc. č. v KN st. 12/2 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice 
souřadnice ČOV - střed poklopu: Y: 721304.99, X: 1106911.78 
Běleč č.p. 12 - Javorský Jaroslav: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN st. 13 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV bude umístěna v místě stávajícího septiku 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 4 
nová kanalizační přípojka bude napojena na stávající kanalizační přípojku z 
PVC DN 150 v délce 1,5 m přes DČOV s ukončením do stávající kanalizační 
přípojky 
DČOV bude umístěna 1,29 m od společné hranice s rodinným domem na 
pozemku parc. č. v KN st. 13 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 7,72 m od 
společné hranice s budovou na pozemku parc. č. v KN st. 13 v k.ú. Běleč u 
Mladé Vožice 
souřadnice ČOV - střed poklopu: Y: 721281.95, X: 1106897.74 
Běleč č.p. 13 - Břenda Stanislav a Břendová Zlata: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN st. 15 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV bude umístěna v místě stávajícího septiku 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 6 
nová kanalizační přípojka bude napojena na stávající kanalizační přípojku z 
PVC DN 150 v délce 2,5 m přes DČOV s ukončením do stávající kanalizační 
přípojky 
DČOV bude umístěna 1,33 m od společné hranice s rodinným domem na 
pozemku parc. č. v KN st. 15 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 7,82 m od 
společné hranice s pozemkem parc. č. v KN st. 13 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
souřadnice ČOV - střed poklopu: Y: 721262.33, X: 1106901.3 
Běleč č.p. 17 - Krejčí Jiří: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN st. 22 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV bude umístěna v místě stávajícího septiku, jako náhrada za stávající 
septik 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 4 
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nová kanalizační přípojka bude napojena na stávající kanalizační přípojku z 
PVC DN 150 v délce 3,5 m přes DČOV s ukončením do stávající kanalizační 
přípojky 
DČOV bude umístěna 2,28 m od společné hranice s rodinným domem na 
pozemku parc. č. v KN st. 22 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 4,76 m od 
společné hranice s budovou na pozemku parc. č. v KN st. 22 v k.ú. Běleč u 
Mladé Vožice 
souřadnice ČOV - střed poklopu: Y: 721237.1, X: 1106939.21 
Běleč č.p. 21 - Buřičová Jana: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 6 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice  
ČOV bude jako náhrada septiku 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 4 
bude provedena nová kanalizační přípojka z PVC DN 150 v délce 5,7 m přes 
DČOV s ukončením do stávající kanalizační přípojky 
DČOV bude umístěna 0,89 m od společné hranice s rodinným domem na 
pozemku parc. č. v KN st. 32 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 0,71 m od 
společné hranice s budovou na pozemku parc. č. v KN st. 31 v k.ú. Běleč u 
Mladé Vožice 
souřadnice: ČOV - střed poklopu Y: 721239.77 X: 1106986.36 
Běleč č.p. 22 - Obec Běleč: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN st. 24 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
nová kanalizační přípojka bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 1642/1 v 
k.ú. Běleč u Mladé Vožice  
ČOV bude umístěna v místě stávající žumpy, žumpa bude zrušena 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 4 
nová kanalizační přípojka bude napojena na stávající kanalizační rozvody z 
PVC DN 150 v délce 0,5 m na pozemku parc. č. v KN st. 24 přes DČOV s 
ukončením do stávající kanalizační přípojky v délce 1,8 m na pozemku parc. č. 
v KN 1642/1  
DČOV bude umístěna 1,72 m od společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 2 
v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 0,65 m od společné hranice s pozemkem parc. 
č. v KN 1642/1 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
souřadnice: ČOV - střed poklopu Y: 721278.09 X: 1106930.05 
Běleč č.p. 25 - Kubále Tomáš: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN st. 35 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV bude umístěna v místě stávajícího septiku, jako náhrada za stávající 
septik 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 6 
bude provedena nová kanalizační přípojka z PVC DN 150 v délce 3,2 m přes 
DČOV s ukončením do stávající kanalizační přípojky 
DČOV bude umístěna 2,5 m od společné hranice s rodinným domem na 
pozemku parc. č. v KN st. 35 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 15,61 m od 
společné hranice s budovou na pozemku parc. č. v KN st. 36 v k.ú. Běleč u 
Mladé Vožice 
souřadnice: ČOV - střed poklopu Y: 721325.82 X: 110719.55 
Běleč č.p. 26 - Jiří Heřmánek a Anežka Heřmánková: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN st. 36 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV bude umístěna v místě stávajícího septiku, jako náhrada za stávající 
septik 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 4 
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bude provedena nová kanalizační přípojka z PVC DN 150 v délce 1,5 m přes 
DČOV s ukončením do stávající kanalizační přípojky 
DČOV bude umístěna 1,54 m od společné hranice s rodinným domem na 
pozemku parc. č. v KN st. 36 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 9,19 m od 
společné hranice s budovou na pozemku parc. č. v KN st. 36 v k.ú. Běleč u 
Mladé Vožice 
souřadnice: ČOV - střed poklopu Y: 721172.75 X: 1107097.78 
Běleč č.p. 27 - Jaroslava Šedivá: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN st. 38 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV bude jako náhrada za stávající septik 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 6 
bude provedena nová kanalizační přípojka z PVC DN 150 v délce 19,5 m přes 
DČOV s ukončením do stávající kanalizační přípojky 
DČOV bude umístěna 1,9 m od společné hranice s rodinným domem na 
pozemku parc. č. v KN st. 38 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 6,04 m od 
společné hranice s budovou na pozemku parc. č. v KN 19 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice 
souřadnice: ČOV - střed poklopu Y: 721385.36 X: 1107027.94 
Běleč č.p. 30 - Krátoška Tomáš a Krátošková Nikola: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 1284/69 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
nová kanalizační přípojka bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 1284/69 a 
1284/70 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 4 
bude provedena nová kanalizační přípojka z PVC DN 150 v délce 3,2 m na 
pozemku parc. č. v KN 1284/69 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice přes DČOV s 
ukončením v délce 0,4 m na pozemku parc. č. v KN 1284/70 v k.ú. Běleč u 
Mladé Vožice do stávající kanalizační přípojky  
DČOV bude umístěna 2,32 m od společné východní hranice s pozemkem parc. 
č. v KN 1284/70 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 2,15 m od společné severní 
hranice s pozemkem parc. č. v KN 1284/70 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
souřadnice: ČOV - střed poklopu Y: 721178.72 X: 1107035.82 
Běleč č.p. 33 - Svoboda Václav: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 182 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV bude jako náhrada za stávající septik a bude umístěna v místě septiku 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 6 
bude provedena nová kanalizační přípojka z PVC DN 150 v délce 2,0 m přes 
DČOV s ukončením do stávající kanalizační přípojky  
DČOV bude umístěna 1,82 m od společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 
st. 40 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 2,13 m od společné hranice s rodinným 
domem na pozemku parc. č. v KN st. 40 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
souřadnice: ČOV - střed poklopu Y: 721239.77 X: 1106986.36 
Běleč č.p. 38 - Fialová Jana: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 1284/35 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV bude umístěna v místě stávajícího septiku, jako náhrada za stávající 
septik 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 4 
bude provedena nová kanalizační přípojka z PVC DN 150 v délce 3,0 m přes 
DČOV s ukončením do stávající kanalizační přípojky  
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DČOV bude umístěna 0,91 m od společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 
st. 26 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 5,43 m od společné hranice s pozemkem 
parc. č. v KN st. 146 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
souřadnice: ČOV - střed poklopu Y: 721172.75 X: 1107097.78 
 
Běleč č.p. 40 - Král Václav: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN st. 42 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV bude umístěna vedle stávajícího septiku, jako náhrada za stávající septik 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 4 
bude provedena nová kanalizační přípojka z PVC DN 150 v délce 7,6 m přes 
DČOV s ukončením do stávající kanalizační přípojky  
DČOV bude umístěna 6,55 m od společné hranice s rodinným domem na 
pozemku parc. č. v KN st. 42 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 2,41 m od 
společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 1642/10 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice 
souřadnice: ČOV - střed poklopu Y: 721495.83 X: 1107056.11 
Běleč č.p. 42 - Chmelová Alena: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN st. 39/1 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV bude jako náhrada za stávající septik 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 4 
bude provedena nová kanalizační přípojka z PVC DN 150 v délce 14,4 m přes 
DČOV s ukončením do stávající kanalizační přípojky  
DČOV bude umístěna 1,98 m od společné hranice s rodinným domem na 
pozemku parc. č. v KN st. 39/1 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 5,4 m od 
společné hranice s pozemkem parc. č. v KN st. 39/3 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice 
souřadnice: ČOV - střed poklopu Y: 721419.41 X: 1107039.29 
Běleč č.p. 44 - Turek Václav: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN st. 94 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
kanalizační přípojka bude umístěna na pozemku parc. č. v KN st. 94 a 1702/1 v 
k.ú. Běleč u Mladé Vožice  
ČOV bude umístěna v místě stávající žumpy 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 4 
bude provedena nová kanalizační přípojka z PVC DN 150 v délce 14,2 m přes 
DČOV na pozemku parc. č. v KN st. 94 a v délce 1,2 m na pozemku parc. č. v 
KN 1702/1 s ukončením do stávající veřejné kanalizace 
DČOV bude umístěna 3,7 m od společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 
1702/1 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 9,3 m od společné hranice s pozemkem 
parc. č. v KN 1641/2 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
souřadnice: ČOV - střed poklopu Y: 721107.73 X: 1107118.82 
Běleč č.p. 45 - Hlavatý Zdeněk: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 1285/2 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
kanalizační přípojka bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 1285/2, 1284/19 
a 1270/46 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice  
ČOV bude umístěna v místě stávající žumpy 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 4 
ČOV bude přímo napojena na stávající kanalizační přípojku z ČOV bude 
provedena nová kanalizační přípojka z PVC DN 150 v délce 11,2 m na 
pozemku parc. č. v KN 1285/2 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice, v délce 71,0 m na 
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pozemku parc. č. v KN 1284/19 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a v délce 0,3 m na 
pozemku parc. č. v KN 1270/46 s ukončením do Bělečského potoka  
DČOV bude umístěna 3,7 m od společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 
1702/1 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 9,3 m od společné hranice s pozemkem 
parc. č. v KN 1641/2 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
souřadnice: ČOV - střed poklopu Y: 721045.35 X: 1107103.93 
souřadnice: vyústění objekt Y: 720972.27 X: 1107062.36 
Běleč č.p. 46 - Bechyně Luboš, Bechyně Milan, Bechyňová Drahomíra: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN st. 97 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV bude jako náhrada za stávající septik 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 4 
bude provedena nová kanalizační přípojka z PVC DN 150 v délce 9,4 m přes 
DČOV s ukončením do stávající kanalizační přípojky 
DČOV bude umístěna 7,1 m od společné hranice s rodinným domem na 
pozemku parc. č. v KN st. 97 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 1,57 m od 
společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 181/1 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
souřadnice: ČOV - střed poklopu Y: 721411.83 X: 1107109.69 
Bzová č.p. 2 - Vepřeková Jana: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN st. 72 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV bude umístěna jako náhrada za žumpu 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 4 
bude provedena nová kanalizační přípojka z PVC DN 150 v délce 29,7 m přes 
DČOV s ukončením do stávající kanalizační přípojky 
DČOV bude umístěna 8,73 m od společné hranice s rodinným domem na 
pozemku parc. č. v KN st. 72 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 16,71 m od 
společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 1643/1 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice 
souřadnice: ČOV - střed poklopu Y: 720855.44 X: 11075328.86 
Bzová č.p. 6 - Vandrovec Josef: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 727/1 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
kanalizační přípojka bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 727/1 a 727/3 v 
k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
ČOV bude umístěna v místě stávajícího septiku 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 4 
ČOV bude napojena přímo na stávající kanalizační přípojku, bude provedena 
nová kanalizační přípojka z PVC DN 150 v délce 0,3 m na pozemku parc. č. v 
KN 727/1 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a v délce 1,2 m na pozemku parc. č. v 
KN 727/3 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice zakončena ve veřejné kanalizaci 
DČOV bude umístěna 2,74 m od společné hranice s rodinným domem na 
pozemku parc. č. v KN st. 67/1 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 10,62 m od 
společné jižní hranice s rodinným domem na pozemku parc. č. v KN st. 67/1 v 
k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
souřadnice: ČOV - střed poklopu Y: 720775.09 X: 1105502.66 
Bzová č.p. 8 - Kvítek Jan, Kvítková Markéta: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 685 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
kanalizační přípojka bude umístěna na pozemku parc. č. v KN  st. 61, parc. č. v 
KN 685 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
ČOV bude umístěna jako náhrada za žumpu 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 4 
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bude provedena nová kanalizační přípojka z PVC DN 150 v délce 17,1 m na 
pozemku parc. č. v KN st. 61 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice přes DČOV a v délce 
10,7 m na pozemku parc. č.v KN 685 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice s ukončením 
do veřejné kanalizace 
DČOV bude umístěna 0,87 m od společné hranice s budovou na pozemku 
parc. č. v KN st. 61 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 1,42 m od společné hranice 
s pozemkem parc. č. v KN st. 61 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
souřadnice: ČOV - střed poklopu Y: 720884.44 X: 1105585.14 
Bzová č.p. 10 - Rychlý Pavel: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 966/1 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
kanalizační přípojka bude umístěna na pozemku parc. č. v KN  968/2, parc. č. v 
KN 966/1 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
ČOV je jako náhrada za stávající septik 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 4 
bude provedena nová kanalizační přípojka z PVC DN 150 v délce 1,2 m na 
pozemku parc. č. v KN 968/2 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice  a v délce 24,7 m na 
pozemku parc. č.v KN 966/1 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice přes DČOV s 
ukončením do stávající kanalizační přípojky 
DČOV bude umístěna 8,61 m od společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 
966/3 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 6,82 m od společné hranice s pozemkem 
parc. č. v KN st. 63/2 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
souřadnice: ČOV - střed poklopu Y: 720769.59 X: 1105582.81 
Bzová č.p. 12 - Jiří Smrčina, Luboš Smrčina: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 585/1 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV bude napojena na stávající kanalizační přípojku  
ČOV bude umístěna v místě stávajícího septiku 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 6 
DČOV bude umístěna 1,0 m od společné hranice s rodinným domem na 
pozemku parc. č. v KN st 58 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 1,76 m od společné 
hranice s pozemkem parc. č. v KN 590 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
souřadnice: ČOV - střed poklopu Y: 720774.36 X: 1105686.43 
Bzová č.p. 13 - Marie Bednářová: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 592/7 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV bude napojena na stávající kanalizační přípojku 
ČOV bude jako náhrada za stávající žumpu 
ČOV bude umístěna v místě stávající žumpy 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 6 
bude proveden nový odvod vyčištěné vody z PVC DN 150 v celkové délce 49,7 
m, který bude umístěn na pozemku parc. č. v KN 592/7 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožicev délce 5,7 m, na pozemku parc. č.v KN 592/10 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice v délce 3,9 m, na pozemku parc. č.v KN 593/3 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice v délce 33,1 m, na pozemku parc. č.v KN 1716 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice v délce 4,1 m a na pozemku parc. č.v KN 611/2 v délce 2,9 m v k.ú. 
Běleč u Mladé Vožice 
odvod dešťové vody bude nově ústit do vodoteče Bzovský potok 
DČOV bude umístěna 1,97 m od společné hranice s rodinným domem na 
pozemku parc. č. v KN st. 55/2 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 7,08 m od 
společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 592/6 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
souřadnice: ČOV - střed poklopu Y: 720807.7 X: 1105879.8 
souřadnice: vyústění - Y: 720838.11, X 1105789.08 
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Bzová č.p. 14 - Daniel Albrecht: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 575 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 4 
bude provedena nová kanalizační přípojka PVC DN 150 v délce 9,5 m, z toho v 
délce 6,2 m umístěná na pozemku parc. č .v KN 1699/2 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice a v délce 3,3 m na pozemku parc. č. v KN 575  v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice 
bude proveden nový odvod vyčištěné vody z PVC DN 150 v celkové délce 44,6 
m, který bude umístěn na pozemku parc. č. v KN 575 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice v délce 13,0 m, na pozemku parc. č. v KN 573/2 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice v délce 3,6 m, na pozemku parc. č. v KN 1700/1 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice v délce 17,6 m, na pozemku parc. č. v KN 1139 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice v délce 8,5 m 
odvod dešťové vody bude nově ústit do vodoteče Bzovský potok 
DČOV bude umístěna 2,81 m od společné hranice s rodinným domem na 
pozemku parc. č. v KN st. 83 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 8,97 m od 
společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 1115/22 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice 
souřadnice: ČOV - střed poklopu Y: 720559.59, X: 1105843.36 
Bzová č.p. 15 - Jan Tvrdík, Michaela Tvrdíková: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 740 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV bude umístěna jako náhrada za žumpu 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 4 
bude využita stávající kanalizační přípojka 
bude proveden nový odvod vyčištěné vody z PVC DN 150 v celkové délce 84,1 
m, který bude umístěn na pozemku parc. č. v KN 740 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice v délce 1,3 m, na pozemku parc. č. v KN 1674/1 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice v délce 23,4 m, na pozemku parc. č. v KN 1643/1 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice v délce 59,4 m 
odvod dešťové vody bude nově ústit do veřejné kanalizace 
DČOV bude umístěna 4,61 m od společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 
st. 75/1 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 1,3 m od společné hranice s pozemkem 
parc. č. v KN 167 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
souřadnice: ČOV - střed poklopu Y: 720771.08, X: 1105236.08 
Bzová č.p. 21 - Miroslav Procházka, Marie Procházková: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 740 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV bude umístěna v místě stávajícího septiku, septik bude zrušen 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 4 
bude využita stávající kanalizační přípojka, která bude prodloužena z PVC DN 
150 o 0,8 m pro napojení do nové ČOV 
bude využit stávající odvod vyčištěné vody, který bude prodloužen z PVC DN 
150 o 0,8 m pro napojení do nové ČOV 
odvod dešťové vody bude nově ústit do veřejné kanalizace 
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DČOV bude umístěna 6,03 m od společné hranice s rodinným domem na 
pozemku parc. č. v KN st. 56 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 2,89 m od 
společné hranice s dílnou na pozemku parc. č. v KN st. 56 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice 
souřadnice: ČOV - střed poklopu Y: 720694.6, X: 1105624.44 
Bzová č.p. 22 - Martin Bednář: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 611/2 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV bude jako náhrada za stávající žumpu 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 8 
bude využita stávající kanalizační přípojka 
bude proveden nový odvod vyčištěné vody z PVC DN 150 v celkové délce 75,0 
m, který bude umístěn na pozemku parc. č v KN 611/2 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice v délce 41,5 m a na pozemku parc. č.v KN 594/1 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice v délce 33,5 m 
odvod dešťové vody bude nově ústit do Bzovského potoka 
DČOV bude umístěna 1,31 m od společné hranice s rodinným domem na 
pozemku parc. č. v KN st. 55/1 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 2,84 m od 
společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 1716 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
souřadnice: ČOV - střed poklopu Y: 720842.87, X: 1105863.08 
souřadnice: vyústění Y: 720838.11, X: 1105789.08 
Bzová č.p. 26 - Jiří Svatek, Anežka Svatková: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 569/23 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
ČOV bude jako náhrada za stávající žumpu 
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 4 
bude využita stávající kanalizační přípojka 
bude proveden nový odvod vyčištěné vody z PVC DN 150 v celkové délce 
152,9 m, který bude umístěn na pozemku parc. č v KN 569/23 v k.ú. Běleč u 
Mladé Vožice v délce 4,2 m, na pozemku parc. č. v KN 569/10 v k.ú. Běleč u 
Mladé Vožice v délce 15,3 m, na pozemku parc. č. v KN 573/6 v k.ú. Běleč u 
Mladé Vožice v délce 51,4 m a na pozemku parc. č. v KN 573/4 v délce 52,0 m 
odvod dešťové vody bude nově ústit do Bzovského potoka 
DČOV bude umístěna 3,44 m od společné jižní hranice s pozemkem parc. č. v 
KN 569/9 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 3,13 m od společné východní hranice 
s pozemkem parc. č. v KN 569/9 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
souřadnice: ČOV - střed poklopu Y: 720709.58, X: 1105948.38 
souřadnice: vyústění Y: 720672.01, X: 1105803.39 
Bzová č.p. 28 - Josef Nerad: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 604/3 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 4 
bude provedena nová kanalizační přípojka z PVC DN 150 v délce 1,4 m 
bude proveden nový odvod vyčištěné vody z PVC DN 150 v celkové délce 31,9 
m, který bude umístěn na pozemku parc. č v KN 604/3 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice v délce 14,7 m a na pozemku parc. č. v KN 1643/1 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice v délce 17,2 m 
odvod dešťové vody bude ústit do veřejné kanalizace 
DČOV bude umístěna 1,33 m od společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 
604/1 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 1,4 m od společné hranice s  rodinným 
domem na pozemku parc. č. v KN st. 125 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
souřadnice: ČOV - střed poklopu Y: 720812.8, X: 1105638.98 
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Bzová č.p. 29 - Josef Hájek, Jana Hájková: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 580/2 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 6 
ČOV bude umístěna v místě stávajícího septiku, jako náhrada za stávající 
septik 
bude využita stávající kanalizační přípojka 
bude využit stávající odvod vyčištěné vody, který bude prodloužen z PVC DN 
150 o 0,8 m pro napojení do nové ČOV 
DČOV bude umístěna 3,55 m od společné hranice s rodinným domem na 
pozemku parc. č. v KN st. 135 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 2,23 m od 
společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 578/2 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
souřadnice: ČOV - střed poklopu Y: 720653.75, X: 1105654.41 
Bzová č.p. 30 - Jaroslav Šmíd, Pavlína Šmídová: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 726/3 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 4 
ČOV bude jako náhrada za stávající septik 
bude provedena nová kanalizační přípojka z PVC DN 150 na pozemku parc. 
č.v KN 726/3  v k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
bude proveden nový odvod dešťové vody z PVC DN 150 celkové délky 19,9 m 
na pozemku parc. č. v KN 726/3  v k.ú. Běleč u Mladé Vožice v délce 17,4 m a 
na pozemku parc. č.v KN 1643/1  v k.ú. Běleč u Mladé Vožice v délce 2,5 m 
DČOV bude umístěna 1,35 m od společné hranice s objektem na pozemku 
parc. č. v KN st. 64/1 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 0,75 m od společné 
hranice s pozemkem parc. č. v KN 1643/1 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
souřadnice: ČOV - střed poklopu Y: 720825.04, X: 1105542.01 
Bzová č.p. 32 - Milan Kopecký, Eva Kopecká: 
DČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 956/5 v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice  
bude umístěna DČOV BIO CLEANER BC 6 
ČOV bude umístěna v místě stávajícího septiku, jako jeho náhrada  
bude využita stávající kanalizační přípojka, která bude prodloužena z PVC DN 
150 o 4,3 m pro napojení do nové ČOV 
bude využit stávající odvod vyčištěné vody, který bude prodloužen z PVC DN 
150 o 1,0 m pro napojení do nové ČOV 
DČOV bude umístěna 6,6 m od společné hranice s rodinným domem na 
pozemku parc. č. v KN st. 142 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice a 1,03 m od 
společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 956/6 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
souřadnice: ČOV - střed poklopu Y: 720623.97, X: 1105660.34 
 
Stanovují se další podmínky pro umístění stavby: 
Stavba bude umístěna tak, jak je navrženo v projektové dokumentaci, kterou 
vypracoval Ing. Petr Frous ČKAIT 0101542 autorizovaný inženýr pro stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství, případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.  
Před zahájením stavby budou vytyčeny sítě technické infrastruktury. 
Při umisťování stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření 
správců inženýrských sítí a v závazných stanoviscích dotčených orgánů. 
Stavebnímu úřadu bude oznámeno provedení závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby povolené ve společném povolení. 
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Stanovení podmínek pro provádění a užívání stavby: 
 

1. Stavbu lze zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
2. Stavba bude provedena podle předložené a schválené projektové  dokumentace, 
kterou vypracoval ing. Petr Frouz, autorizovaný inženýr pro  vodohospodářské stavby 
a stavby krajinného inženýrství  ČKAIT 0101542 v červenci 2018. V případné 
zásadní změny oproti projektu nutno  předem odsouhlasit se zdejším odborem. 
3. Stavba bude dokončena do 31.12.2019. 
4. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při realizaci 
zabezpečí odborné vedení prováděné stavby stavbyvedoucím. Zhotovitel zabezpečí, 
aby práce na stavbě, k jejich provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, 
vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Zhotovitel stavby bude 
spec. stavebnímu úřadu sdělen po ukončené výběrového řízení. 
5. Před zahájením stavby je investor povinen zajistit   vymezení tras vedení technické 
infrastruktury.  
6. Před zahájením výkopových prací je nutné zjistit,  zda v zájmovém území je 
podzemní kabelové nebo jiné vedení,  zajistit jeho vytýčení a ochranu před 
poškozením: E.ON Servisní s.r.o.   z 26.7.2018 č.j. M 18416-16266246+ souhlas 
z 8.10.2017 P 6503-16277753: V zájmovém území se nachází podzemní vedení NN, 
distribuční stanice VN/NN, nadzemní vedení VN,NN.  Při provádění zemních nebo 
jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste 
povinni podle zákona číslo 309/2006 Sb., a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., učinit 
veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, majetku, nebo 
zdraví osob elektr. proudem. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze 
provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability 
a uzemňovací soustavy, nebo jinak byl ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost 
osob. Dále se požaduje dodržování ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 
33 02. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození distribučního a 
sdělovacího zařízení. Ohlášení jakýchkoliv poškození distribučního a sdělovacího 
zařízení v provozování ECZR na tel. č. 800225577. 
- Česká telekomunikační infrastruktura  a.s. Všeobecné podmínky ochrany sítě 
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

1) Platnost všeobecných podmínek 
a) Tyto všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací 

(dále jen „VPOSEK“) tvoří součást vyjádření (jak je tento pojem 
definován níže v článku 2 VPOSEK). 

b) V případe rozporu mezi vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost 
ustanovení vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak. 

2) Definice 
Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým 
písmenem, mají následující význam: 
„CETIN“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. 
„Občanský zákoník“ znamená zákon č 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 
„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřenou ochranou sítě. 
„Den“ je kalendářní den. 
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„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. 
technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo 
jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním 
souvisí. 
„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN. 
„Stavba“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno vyjádření, a je 
prováděna stavebníkem a/nebo žadatelem v souladu s příslušnými požadavky, 
povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona. 
„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou vyjádření a obsahuje zájmové území 
určené a vyznačené žadatelem v žádosti a víceúčelové mapy SEK. 
„Stavební“ je osoba takto vyznačená ve vyjádření. 
„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané 
společností CETIN dne 3.7.2017 pod č.j. 656964/17. 
„Zájmové území“ je území označené žadatelem a/nebo stavebníkem v žádosti. 
„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
„Žadatel“ je osoba takto označená ve vyjádření. 
„Žádost“ je žádost, kterou žadatel a/nebo stavebník požádal CETIN o vydání 
vyjádření. 

3) Platnost a účinnost VPOSEK 
Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání vyjádření na adresu elektronické 
pošty stavebníka a/nebo žadatele uvedenou v žádosti nebo adresu pro doručení 
prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou stavebníkem a/nebo žadatelem 
v žádosti. 

4) Obecná práva a povinnosti stavebníka a/nebo žadatele 
a) Stavebník, žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně 

prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je 
chráněna příslušnými požadavky. 

b) Stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při 
provádění stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a 
projektování staveb, řídit se příslušnými požadavky, správnou 
praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen 
učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná příslušnými 
požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle 
tohoto odstavce má stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se 
nachází mimo zájmové území. 

c) Při zjištění jakékoliv rozporu mezi údaji v situačním výkresu, který 
je přílohou vyjádření a skutečným stavem, je stavebníkem a/nebo 
žadatelem povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději den 
následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit 
POS. 

d) Případné dodatečné požadavky na úpravu a přeložení SEK zajistí 
společnosti CETIN v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích. 

e) Stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen 
každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději den 
následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou 
skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní 
číslo +420 238 464 190. 

f) Bude-li stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na 
společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního 
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řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, vzdala práva na 
odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je 
oprávněn konstatovat POS. 

5) Rozhodné právo 
Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem, 
zákoníkem o elektronických komunikacích a stavebním zákonem. Veškeré spory 
z vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného 
soudu České republiky. 

6) Písemný styk 
Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely vyjádření a VPOSEK rozumí 
předání zpráv jedním z těchto způsobu: 
- v listinné podobě 
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák.č. 227/2000 
Sb., o elektrickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
elektronických podpisů), ve znění pozdějších přepisů. 

7) Závěrečná ustanovení 
a) Stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje dnem 

převzetí vyjádření povinen užít informace a dat uvedená ve vyjádření 
pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. 
Stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn 
informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či 
jinak umožnit jejich užívání třtí osobou bez předchozího písemného 
souhlasu společnosti CETIN. 

b) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, žadatele 
nebo jím pověřená třetí osoby, založené vyjádřením /nebo těmito 
VPOSEK je stavebník, žadatel či jím pověřená třetí osoba 
odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN 
vzniknou porušením povinnosti stavebníka, žadatele nebo jím 
pověřené třetí osoby. 

 
7. Při přípravě a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky číslo 
501/2006 Sb. a je nutno dodržet předpisy o  bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
dle vyhl. číslo 309/2006 Sb. a ostatní obecně platné  předpisy a normy. 
8. Skladování materiálu na cizích pozemcích, případné překopy  těchto pozemků lze 
uskutečnit jen na základě dohod s jejich  vlastníky (nájemci) ve smyslu platných 
předpisů.  
9. Budou dodrženy podmínky stavbou dotčených orgánů a dalších účastníků 
stavebního řízení: 
Povodí Vltavy s.p. stanovisko č.j. 45417/2017/243 Žá z 16.8.2017: 
Domovní ČOV budou vybaveny technologií pro nepřetržitý monitoring jejich provozu 
systémem hlášení  závad, či neoprávněné manipulace se zařízením. Pro obsluhu 
domovních ČOV bude zaškolen odpovědný pracovník obce. Jednotliví majitelé 
pozemků musí poskytnout souhlas se vstupem obsluhy, která bude odpovědná za 
provoz DČOV. 
Jinak nebude zasahováno do stávajícího opevnění Bzovského potoka. Pouze 
v případě nevyhovujících výškových podmínek je možno do opevnění  zasáhnout. 
V tomto případě bude potřebná část opevnění rozebrána a po stavbě výusti bude 
opevnění vhodně vyskládáno zpět až k rouře výusti ( v dlaždici vyříznutý otvor). 
Navracené opevnění bude zpětně upevněno do betonu. Výústní objekt pro č.p. 25 
Bzová bude označen registračním číslem  PV 264-0043-V, pro objekt č.p. 14 Bzová 
PV 264-0045 – V, pro objekt č.p. 26 Bzová PV -264-0046 V, a pro objekty č.p. 13 a 
22 Bzová PV 264- 0047-V. Výústní objekty budou udržovány v řádném technickém 
stavu na náklady vlastníka jednotlivých ČOV. Zahájení stavby vyústních objektů do 
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toků ve správě Povodí Vltavy s.p. bude oznámeno předem zástupci – ing. Sedláček, 
tel. 724373347.  
V rámci stavby  nebudou využívány žádné pozemky v právu hospodařit pro Povodí 
Vltavy s.p., takže uzavírání smluvního vztahu v dané záležitosti je irelevantní.  
 - stanovisko OŽP MěÚ Tábor č.j. S META 34773/2017/Maš/2 z 6.9.2017:  

Z hlediska zájmů chráněných zákonem číslo 334/1992 Sb. o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů jsou záměrem Čištění 
odpadních vod v obci Běleč“ – kanalizační přípojky, dotčeny i pozemky dle KN druh 
pozemků zahrada a trvalý travní porost v k.ú. Běleč u Mladé Vožice náležící podle § 
1 odst. 2 zákona do zemědělského půdního fondu. V souladu s ustanovením § 9 
odst. 2 písm. d) zákona souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského 
půdního fondu není třeba k nezemědělským účelům pro dobu kratší než 1 rok včetně 
doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení 
nezemědělského užívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně 
oznámen zdejšímu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 
Záměrem „Čištění odpadních vod v obci Běleč“ – domovní ČOV, jsou dotčeny 
pozemky dle KN druh pozemků zahrada a tvalý travní porost v k.ú. Běleč u Mladé 
Vožice, náležející podle § 1 odst. 2 zákona do zemědělského půdního fondu. 
V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) pododstavce 1) zákona není třeba 
souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu v zastavěném 
území pro stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m2. Pokud 
b y se domovní ČOV nacházely mimo zastavěné území obce, je k vydání rozhodnutí 
o umístění předmětné stavby nezbytný souhlas zdejšího úřadu k trvalému odnětí 
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. 

Při realizaci záměru je třeba zejména respektovat základní povinnosti 
nakládání s odpady, stanovenými platnými právními předpisy, kterými jsou zákona 
číslo 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů a na něj navazující 
prováděcí předpisy. Pokud při realizaci záměru vznikne situace, kdy bude využívána 
výkopová zemina mimo rámec stavby, pak je nutno postupovat při jejím uvažovaném 
dalším využití podle platné vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání 
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu změně vyhl. č. 383/2001 Sb. 
o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. 
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny OŽP MěÚ Tábor č.j. METAB 
11660/2019/OŽP/Šo z 27.2.2019:  
a/ Záměr bude proveden podle předložené projektové dokumentace stavby „Čištění 
odpadních vod obce Běleč“, zpracovatel ing. Petr Frouz, Maršov 4, 391 75 Malšice 
IČ 73497045, ČKAIT 0101542, dokumentace k žádosti o společné povolení 7/2018. 
b/ Výústní objekty budou zapuštěné v břehu u toku, nesmějí omezovat průtočný 
profil. 
c/ Výkopové práce budou prováděny tak, aby nedocházelo ke splavování materiálu 
do toku. 
d/ Pro pohyb stavební techniky budou určeny trasy v rámci plánu organizace 
výstavby tak, aby došlo k co nejmenšímu zatížení lokality a bylo minimalizováno 
pojíždění strojů v nivě toku, na březích Bzovského potoka a v okolí rybníka U 
Smrčinů. 
e/ Povrch dotčených pozemků  bude po ukončení prací uveden do původního stavu. 
f/ Stavba si nevyžádá kácení. Dřeviny ohrožené stavbou je třeba chránit před 
poškozením opatřeními podle ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině 
– Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
g/ V případě, že budou v místě plánovaných prací nalezeny zvláště chráněné druhy 
dle vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. a nebude  možné dodržet zákonné podmínky, 
které stanovi §§ 49 a 50 zákona, je nutno přerušit práce a obrátit se se žádostí o 
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udělení výjimky ze zákazů o zvláště chráněných druhů ke krajskému úřadu 
Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví. 
-OR MěÚ Tábor č.j. S META 50971/2018/OR/Kvac z 24.9.2018: Území, kde se hodlá 
provádět stavební činnost je územím s archeologickými nálezy. Vzhledem k této 
skutečnosti se na Vás vztahují povinnosti uvedené v ustanovení §22 odst. 2 zákona 
číslo 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
- vyjádření Státního pozemkového úřadu, č.j. SPU 064346/2019: 
Při vypouštění odpadních vod budou dodržovány limity znečištění stanovené 
vodoprávním úřadem, případně hodnot upravených dle požadavků správce povodí. 
Provozovatel kanalizace musí zajistit taková opatření aby nedocházelo 
k nadměrnému znečištění odpadních vod a k zanášení HOZ pod výpustí kanalizace. 
V případě zanesení profilu HOZ v místě vyústění kanalizace odstraní provozovatel 
škody ( naplavené nánosy) na své náklady. Při provádění prací na vybudování 
výústního objektu od domu č.p. 45 Běleč nesmí docházet ke znečišťování protékající 
vody, poškozování a zanášení koryta HOZ. Zahájení a ukončení prací bude 
oznámeno zástupci SPÚ – odboru vodohospodářských staveb alespoň 7 dnů 
předem ( kontaktní osoba ing. Kasal, emeil. J. kasal@spucr.cz). Zástupce SPU – 
odboru vodohospodářských staveb bude přizván k odsouhlasení provedení prací na 
vybudování výústního objektu od DČOV od RD č.p. 45 Běleč 
- závazné stanovisko Odboru rozvoje MěÚ Tábor č.j. METAB 50507/2018/OR/Pa 
z 21.9.2018 
 Policie ČR DI Tábor ze 2.2.2017:  Požaduje se předložit návrh dopravně 
inženýrských opatření pro výstavbu a to nejméně 1 měsíc před zahájením prací. 
10. Případné škody na cizích nemovitostech nebo jiném majetku  vzniklé vinou 
výstavby, provozu a údržby předmětného  vodního díla je povinen hradit stavebník, 
případně  následný uživatel. 
11. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze 
užívat na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím 
užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními 
předpisy.  
12. K závěrečné kolaudační prohlídce předloží investor tyto doklady:  

- protokol o vytýčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským 
inženýrem 

- geometrický plán zaměření stavby podle předpisů o katastru nemovitostí 
- dokumentaci skutečného provedení stavby (zaměření) 
- doklady k použitým výrobkům, zejména s ohledem na výrobky použité ke 

stavbě    
- (certifikáty, potvrzení o shodě výrobků) 

13. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let 
ode dne, kdy nabylo právní moci. 
14.  Po nabytí právní moci stavebního povolení bude na staveništi  umístěn štítek. 

 
 

 
Odůvodnění 

Obec Běleč, se sídlem: Běleč č.p. 22, 391 43 Mladá Vožice, IČO: 00582506 
(dále jen "žadatel") podala dne 9.8. 2018 žádost o vydání společného povolení na 
stavbu s názvem "Čištění odpadních vod v obci Běleč“. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). Následně 
bylo požádáno i o povolení k nakládání s vodami. 
  Vzhledem k tomu, že  žádost neobsahovala veškeré náležitosti, bylo řízení 
přerušeno a žadatel vyzván k doplnění podkladů a to písemností č.j. S META 
51410/2018/OŽP/JJah2 dne 26.9.2018.  

mailto:kasal@spucr.cz
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Projekt stavby vypracoval ing. Petr Frouz, autorizovaný inženýr pro stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0101542.  Obsahem  
projektové dokumentace je realizace ČOV typu BIOCLEANER BC  4-10 EO u 
vybraných produkčních míst ( rodinných domů) v Bělči / č.p.:  6, 8, 9, 10, 11, 12, 
1317, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 33, 38, 40, 42, 44, 46, 45) a v části obce Bzová ( č.p.: 
26, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 13, 15, 21, 28, 29, 30, 32) . Vesměs se bude jednat o ČOV 
kategorie III., jež budou vybaveny prostorem pro akumulaci kalu, zařízením na 
snižování fosforu, odpovídajícím měrným a měřícím systémem. Instalovaná 
čistírenská zařízení nahradí dosavadní biologické septiky, či jímky. Jen v některých 
případech budou dosavadní zaslepené septiky využívány k akumulaci srážkových 
vod a komunální odpadní vody se kanalizačně svedou do nově instalované ČOV a 
výtok povede do kanalizace obce, či do recipientu. Čistírenská zařízení by svou 
hmotou neměla zasáhnout do daného prostředí, ne se jedná o přízemní objekty. 
Zařízení jako takové funguje na bázi čištění odpadních vod  s nízkozatěžovanou 
aktivací, jemnoblublinnou aerací: denitrifikace, nitrifikace, DN + srážení Pc.  V rámci 
řízení byly povoleny i příslušné přípojky, či kanalizace.  Pro vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových byly stanoveny kvalitativní, kvantitativní parametry a 
podmínky. 

Stavbami vodních děl by měly být dotčeny pozemky: st. 136, 27,st. 8, st. 9, st. 
127, 24, st. 24, st. 12/1, st. 13, st. 15, st. 22, 6,  1642/1, st. 35, st. 36, st. 38, 1284/69, 
1284/70, 182, 1284/35, st, 42, st. 39/1, st. 94, 1702/1, 1285/2, 1284/19, 1270/46, st. 
97, st. 72, 727/1, 727/2, 727/3, st. 61, 685, 968/2, 966/1, 585/1 592/7, 592/10, 1716, 
611/2, 1674/1, 1699/2, 575, 573/2,1642/1, 1641/1, 1643/1, 1700/1, 1139, 740,  st. 56, 
611/2, 594/1, 592/22, 569/23, 569/10, 573/6, 573/4, 573/2, 604/3, 1643/1, 580/2, 
726/3, 956/5, 1285/2, 1284/19, 1270/46, 591/1, 590, 592/3, 593/3 ( vše v k.ú. Běleč u 
Mladé Vožice) 

V řízení spec. stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků 
pozemků a staveb na nich,  včetně pozemků sousedních a staveb na nich, mohou 
být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání se určil okruh 
účastníků ve smyslu § 109   citovaného stavebního zákona :  stavebník – obec 
Běleč,  vlastníci stavbou dotčených pozemků : obec Běleč, Krejčí Pavel, Běleč 6, 391 
43 Mladá Vožice, Krejčová Petra, Běleč 6, 391 43 Mladá Vožice, Maťhová Anežka, 
Běleč č. 8, 391 43 Mladá Vožice, Svatek Miroslav, Běleč 9, 391 43 Mladá Vožice, 
Bednářová Pavla, Běleč 10, 391 43 Mladá Vožice, Jaroslav Čech, Běleč 11, 391 43 
Mladá Vožice, Javorský Jaroslav, Běleč 12, 391 43 Mladá Vožice, Břenda Stanislav, 
Běleč 13, 391 43 Mladá Vožice, Zlata Břendová, Běleč 13, 391 43 Mladá Vožice, 
Krejčí Jiří, Bukurešťská 2790/4, 390 05 Tábor, Krejčová Eva, Běleč 17, 391 43 Mladá 
Vožice, Buřičová Jana, Běleč. 21, 391 43 Mladá Vožice, Tomáš Kubále, Běleč 25, 
391 43 Mladá Vožice, Heřmánková Anežka, Běleč 26, 391 453 Mladá Vožice, 
Heřmánek Jiří, Běleč 26, 391 43 Mladá Vožice, Jaroslava Šedivá, Běleč 27, 391 43 
Mladá Vožice, Krátoška Tomáš,  Běleč 30, 391 43 Mladá Vožice, Krátošková Nikola, 
Běleč 30, 391 43 Mladá Vožice, Václav Svoboda, Běleč 33, 391 43 Mladá Vožice, 
Jana Fialová, Běleč 38, 391 43 Mladá Vožice, Václav Král, Běleč č. 40, 391 43 Mladá 
Vožice, Alena Chmelová, Janovská 467, 391 43 Mladá Vožice, Václav Turek, U 
Akademie 373/7, 170 00 Praha 7 Bubeneč, Kateřina Turková, Běleč 44, 3981 43 
Mladá Vožice, Zdeněk Hlavatý, Pujmanové 1545/38, 140 00 Praha 4 Nusle, Luboš 
Bechyně, Míšovická 454/4, 155 21 Praha 5 Zličín, Milan Bechyně. Slánská 1678/20, 
163 00 Praha 6 Řepy, Drahomíra Bechyňová, Slánská 1678/20, 163 00 Praha 6 
Řepy, Vepřeková Jana, Bzová 2, 391 43 Mladá Vožice, Vandrovec Josef,  Luční 330, 
390 03 Klokoty Tábor, Markéta Vandrovcová , Běleč 6, 391 43 Mladá Vožice, Jan 
Kvítek, Bzová 8, 391 43 Mladá VožiceMarkéta Kvítková, Bzová 8, 391 43 Mladá 
Vožic e, Pavel Rychlý, Bzová 10, 391 43 Mladá Vožice, Jiří Smrčina, Bzová 12, 391 
43 Mladá Vožice  (r. 1942), Jiří Smrčina, Bzová 12, 391 43 Mladá Vožice ( r. 1973), 
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Luboš Smrčina, Studentská 1262, 431 11 Jirkov, Bednářová Marie, Bzová 13, 391 43 
Mladá Vožice, Albrecht Daniel, Bzová 14, 391 43 Mladá Vožice, Jan Tvrdík, 
Hostivařská 211/27, 102 00 Praha 10 Hostiva, Michaela Tvrdíková, Libeňská 856/38, 
181 00 Praha Čimice, Miroslav Procházka, Vranská 867/20, 142 00 Praha 4 Kamýk, 
Marie Procházková,  Vranská 867/20, 142 00 Praha 4 Kamýk, Martin Bednář, Bzová 
22, 391 43 Mladá Vožice, Jiří Svatek, Bzová 26, 391 43 Mladá Vožice, Anežka 
Svatková, Bzová 26, 391 43 Mladá Vožice , Josef Nerad, Bzová 28, 391 43 Mladá 
Vožice, Josef Hájek, Bzová 29, 391 43 Mladá Vožice, Jana Hájková, Bzová 29, 391 
43 Mladá Vožice, Jaroslav Šmíd, Bzová 30, 391 43 Mladá Vožice, Pavlína Šmídová, 
Bzová 30, 391 43 Mladá Vožice, Milan Kopecký, Bzová 32, 391 43 Mladá Vožice, 
Eva Kopecká, Bzová 32, 391 43 Mladá Vožice  dále  osoby s dispozicí práv (zástavy 
a služebností) k pozemkům dotčeným stavbou: Krejčí Jaroslav, č.p.  6, 39143 Běleč, 
Krejčová Marie, č.p. 6, 39143 Běleč, Břenda Miloslav, č.p. 13, 39143 Běleč, 
Břendová Marie, č.p. 13, 39143 Běleč, Kubále Jan, č.p. 25, 39143 Běleč, Kubálová 
Jana, č.p. 25, 39143 Běleč, Kubále Pavel, č.p. 27, 39143 Běleč, Kubálová Zdeňka, 
č.p. 27, 39143 Běleč, Čech Jaroslav, č.p. 11, 39143 Běleč, Čechová Marie, č.p. 11, 
39143 Běleč, Bednářová Marie, č.p. 21, 39143 Běleč.  Ostatní vlastníci staveb a 
nemovitostí  by neměli být stavbou ovlivněni. Dále správci sítí: Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., E. ON ČR s.r.o., dále správci toků a povodí  
Státní pozemkový úřad, Praha 3, Povodí Vltavy s.p. a nakonec Hypoteční banka a.s. 
Radlická 333/150.  

Účastníci řízení v intencích § 94k písm. e) zákona číslo 183/2006 Sb., 
v platném znění – identifikace pozemků parc. čísly – oznámeno veř. vyhláškou: 
2, 3, 5, 14/1, 19, 20, 22, 24, 30/2, 31, 32, 33, 115, 117/2, 121, 122, 131/2, 134, 
154/2, 193/3, 190/4, 195, 175/4, 175/5, 181/1, 181/2, 188, 189/1, 190/3, 190/4, 
193/3, 195, 200/2, 200/8, 569/15, 569/9, 570, 571,573/6,  576/2, 578/1, 578/2, 580/1, 
582, 583, 585/2, 585/3, 587, 588/1, 589, 590, 591/1,  591/2, 592/1, 592/2, 592/3, 
592/7, 592/10,  592/11, 592/12, 592/17, 592/2, 592/21, 592/23, 592/24, 592/6, 592/8, 
593/2, 594/1, 594/2, 595/1, 595/2, 598, 600/2, 601/1, 601/2, 602/2, 604/1, 604/2, 
606/1, 606/4, 611/2,  684/1, 712, 718/2, 718/3, 719, 720, 725/1, 725/2, 726/1, 726/2, 
727/3, 731/2, 732/1, 732/2, 735/2, 736, 737, 741, 750/6, 929/1, 930/2, 930/3, 932/1, 
955/2, 956/4, 956/6, 966/2, 966/3, 968/3, 968/4, 968/8, 970/2, 975/2, 1115/22, 
1115/23, 1115/24, 1137/10, 1138/1, 1138/2, 1140, 1141, 1142, 1161/1, 1270/45, 
1270/47, 1284/18, 1284/20, 1284/35, 1284/46, 1284/48, 1284/50, 1284/68, 1284/70, 
1284/72, 1285/1, 1285/3, 1641/1, 1641/2, 1641/3, 1641/4, 1641/5, 1641/9, 1641/10, 
1641/13, 1641/2, 1641/3, 1641/4, 1641/5, 1641/9, 1642/1, 1642/5, 1642/8,1643/2, 
1643/8, 1643/10, 1643/12, 1643/2, 1643/1,  1643/3, 1643/8, 1643/12, 1644, 1650/1, 
1664, 1668/1, 1669/1, 1669/2, 1670, 1672/1, 1697/1, 1699/28, 1699/29, 1699/31, 
1699/33, 1702/1, 1702/7, 1716, 1722, st.4, st.7, st. 8,  st. 9, st.11/1, st.11/2, st. 12/1, 
st.12/2, st. 13, st. 15, st.16, st.26, st.27, st.28, st.29, st.31, st.32, st.34, st. 35,  st. 36, 
st.37, st. 38st. 39/1,  st.39/2, st.39/3, st.40, st.53/1, st.53/2, st.55/1, st.55/2, st.58, 
st.60, st.63/1, st.63/2, st.64/1, st.64/2, st.67/1, st.70, st.74, st.75/1, st.75/2, st.83, 
st.87, st.95, st. 97 st.111, st.125, st.127, st.135, st.136, st.140, st.141, st.142, st.144, 
st.145, st.146, st.148, st.150, st.158 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice 

Dne 26.11.2018 podal stavebník žádost o pokračování v předmětném řízení, 
bylo možné  konstatovat že byly doplněny podklady pro vydání rozhodnutí, OŽP MěÚ 
Tábor jako příslušný vodoprávní úřad, speciální stavební úřad  oznámil   podle § 65 
od. 2 zákona číslo 500/2004 Sb, v platném znění  pokračování v řízení pro stavbu 
vodního díla s názvem „Čištění odpadních vod v obci Běleč“, povolení k nakládání 
s vodami a k projednání daného návrhu stanovil ústní jednání spojené s místním 
šetřením na 31.1.2019 s tím, že účastníci řízení a dotčené organy stát. správy mohou 
své námitky, připomínky a důkazy uplatnit nejpozději při tomto jednání, jinak k nim 
později nebude brán zřetel.  
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Na ústním jednání dne 31.1.2019 za účasti podle presenční litiny uložené ve 
spisu projektant stavby Ing. Petr Frouz seznámil přítomné s rozsahem stavby a jejími 
aspekty. V rámci jednání byly dále přiblíženy podmínky pro realizaci jednotlivých 
staveb a to včetně předpokládaných podmínek provozních pro daná čistírenská 
zařízení.   

V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení, dotčených 
orgánů státní správy uplatněny námitky, které by bránily realizaci stavby. Uplatněné 
tech. připomínky byly zakomponovány do podmínek rozhodnutí . K vydání žádaného 
rozhodnutí byla předložena souhlasná  stanoviska: Městského úřadu Tábor ( OR, 
OŽP), Městského úřad Mladá Vožice  stanoviska správců sítí, stanoviska správců 
toků i povodí a  další doklady. Dále byly předloženy smlouvy o strpění stavby 
s vlastníky stavbou dotčených pozemků.  Podmínky vyjádření a stanovisek účastníků 
řízení, či dotčených orgánů i správců sítí uvedené písemně, jako součást dokladové 
pasáže byly  zaneseny do podmínek stavebního povolení.  

Vodoprávní úřad žádost přezkoumal a konstatoval, že  předložená 
dokumentace poskytuje dostatečný podklad pro vydání stavebního povolení, proto 
rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 
Realizací daného  vodního díla a následným řádným provozem by mělo dojít 
k podstatnému zlepšení v oblasti vodohospodářské. Vytvoří se předpoklad k zajištění 
odpovídajícího čištění komunálních odpadních vod před jejich vypuštěním do 
recipientu. Poplatek za vydání stavebního povolení byl uhrazen dne 13.12.2018. 
 
 
 
 
 
Poučení účastníků: 
 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 
odst. 1 správního řádu odvolání ve lhůtě l5 dnů ode dne jeho oznámení ke 
Krajskému úřadu - Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního 
stadionu 1952/2, podáním učiněným u Městského úřadu Tábor, odboru životního 
prostředí. V odvolání účastník uvede, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, 
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy 
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 
 

Odvolání se podává podle § 82 odst. 2 správního řádu 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 na 
jeho náklady Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí. Odvolání musí mít 
náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. 
 

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu 
odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 

Ing. Jana Daňková, Ph.D. 
vedoucí odboru životního   prostředí MěÚ Tábor 
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Obdrží: 
 
Stavebník: 
Obec Běleč, Běleč 22, 391 43 Mladá Vožice 
 
Účastníci řízení v intencích § 94k písm. c) d) zákona číslo 183/2006 Sb., v platném 
znění 
 
(vlastníci pozemků a nemovitostí  stavbou dotčených) 
obec Běleč 
Krejčí Pavel, Běleč 6, 391 43 Mladá Vožice 
Krejčová Petra, Běleč 6, 391 43 Mladá Vožice 
Maťhová Anežka, Běleč č. 8, 391 43 Mladá Vožice 
Svatek Miroslav, Běleč 9, 391 43 Mladá Vožice 
Bednářová Pavla, Běleč 10, 391 43 Mladá Vožice 
Jaroslav Čech, Běleč 11, 391 43 Mladá Vožice 
Javorský Jaroslav, Běleč 12, 391 43 Mladá Vožice 
Břenda Stanislav, Běleč 13, 391 43 Mladá Vožice 
Zlata Břendová, Běleč 13, 391 43 Mladá Vožice 
Krejčí Jiří, Bukurešťská 2790/4, 390 05 Tábor 
Krejčová Eva, Běleč 17, 391 43 Mladá Vožice 
Buřičová Jana, Běleč. 21, 391 43 Mladá Vožice 
Tomáš Kubále, Běleč 25, 391 43 Mladá Vožice 
Heřmánková Anežka, Běleč 26, 391 453 Mladá Vožice 
Heřmánek Jiří, Běleč 26, 391 43 Mladá Vožice 
Jaroslava Šedivá, Běleč 27, 391 43 Mladá Vožice 
Krátoška Tomáš,  Běleč 30, 391 43 Mladá Vožice 
Krátošková Nikola, Běleč 30, 391 43 Mladá Vožice 
Václav Svoboda, Běleč 33, 391 43 Mladá Vožice 
Jana Fialová, Běleč 38, 391 43 Mladá Vožice 
Václav Král, Běleč č. 40, 391 43 Mladá Vožice 
Alena Chmelová, Janovská 467, 391 43 Mladá Vožice 
Václav Turek, U Akademie 373/7, 170 00 Praha 7 Bubeneč 
Kateřina Turková, Běleč 44, 3981 43 Mladá Vožice 
Zdeněk Hlavatý, Pujmanové 1545/38, 140 00 Praha 4 Nusle 
Luboš Bechyně, Míšovická 454/4, 155 21 Praha 5 Zličín 
Milan Bechyně. Slánská 1678/20, 163 00 Praha 6 Řepy 
Drahomíra Bechyňová, Slánská 1678/20, 163 00 Praha 6 Řepy 
Vepřeková Jana, Bzová 2, 391 43 Mladá Vožice 
Vandrovec Josef,  Luční 330, 390 03 Klokoty Tábor 
Markéta Vandrovcová , Běleč 6, 391 43 Mladá Vožice 
Jan Kvítek, Bzová 8, 391 43 Mladá Vožice 
Markéta Kvítková, Bzová 8, 391 43 Mladá Vožic e 
Pavel Rychlý, Bzová 10, 391 43 Mladá Vožice 
Jiří Smrčina, Bzová 12, 391 43 Mladá Vožice  (r. 1942) 
Jiří Smrčina, Bzová 12, 391 43 Mladá Vožice ( r. 1973) 
Luboš Smrčina, Studentská 1262, 431 11 Jirkov 
Bednářová Marie, Bzová 13, 391 43 Mladá Vožice 
Albrecht Daniel, Bzová 14, 391 43 Mladá Vožice 
Jan Tvrdík, Hostivařská 211/27, 102 00 Praha 10 Hostivař 
Michaela Tvrdíková, Libeňská 856/38, 181 00 Praha Čimice 
Miroslav Procházka, Vranská 867/20, 142 00 Praha 4 Kamýk 
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Marie Procházková,  Vranská 867/20, 142 00 Praha 4 Kamýk 
Martin Bednář, Bzová 22, 391 43 Mladá Vožice 
Jiří Svatek, Bzová 26, 391 43 Mladá Vožice 
Anežka Svatková, Bzová 26, 391 43 Mladá Vožice  
Josef Nerad, Bzová 28, 391 43 Mladá Vožice 
Josef Hájek, Bzová 29, 391 43 Mladá Vožice 
Jana Hájková, Bzová 29, 391 43 Mladá Vožice 
Jaroslav Šmíd, Bzová 30, 391 43 Mladá Vožice 
Pavlína Šmídová, Bzová 30, 391 43 Mladá Vožice 
Milan Kopecký, Bzová 32, 391 43 Mladá Vožice 
Eva Kopecká, Bzová 32, 391 43 Mladá Vožice 
 
 
Seznam osob s dispozicí práv (zástavy a služebností) k pozemkům dotčeným 
stavbou 
Krejčí Jaroslav, č.p.  6, 39143 Běleč 
Krejčová Marie, č.p. 6, 39143 Běleč 
Břenda Miloslav, č.p. 13, 39143 Běleč 
Břendová Marie, č.p. 13, 39143 Běleč 
Kubále Jan, č.p. 25, 39143 Běleč 
Kubálová Jana, č.p. 25, 39143 Běleč 
Kubále Pavel, č.p. 27, 39143 Běleč 
Kubálová Zdeňka, č.p. 27, 39143 Běleč 
Čech Jaroslav, č.p. 11, 39143 Běleč 
Čechová Marie, č.p. 11, 39143 Běleč 
Bednářová Marie, č.p. 21, 39143 Běleč 
Svoboda Josef, č.p. 33, 39143 Běleč 
Dvořák František, Slánská 1678/20, Řepy, 16300 Praha 6 
Dvořáková Emilie, č.p. 46, 39143 Běleč 
Svatek Stanislav, Bzová 21, 39143 Běleč 
Vaněčková Martina, Náchodská 2683, 39003 Tábor 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České 
Budějovice 
Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 15000 Praha 5 
 
Účastníci řízení v intencích § 94k písm. e) zákona číslo 183/2006 Sb., v platném 
znění – identifikace pozemků parc. čísly – oznámeno veř. vyhláškou 
 
2, 3, 5, 14/1, 19, 20, 22, 24, 30/2, 31, 32, 33, 115, 117/2, 121, 122, 131/2, 134, 
154/2, 193/3, 190/4, 195, 175/4, 175/5, 181/1, 181/2, 188, 189/1, 190/3, 190/4, 
193/3, 195, 200/2, 200/8, 569/15, 569/9, 570, 571,573/6,  576/2, 578/1, 578/2, 580/1, 
582, 583, 585/2, 585/3, 587, 588/1, 589, 590, 591/1,  591/2, 592/1, 592/2, 592/3, 
592/7, 592/10,  592/11, 592/12, 592/17, 592/2, 592/21, 592/23, 592/24, 592/6, 592/8, 
593/2, 594/1, 594/2, 595/1, 595/2, 598, 600/2, 601/1, 601/2, 602/2, 604/1, 604/2, 
606/1, 606/4, 611/2,  684/1, 712, 718/2, 718/3, 719, 720, 725/1, 725/2, 726/1, 726/2, 
727/3, 731/2, 732/1, 732/2, 735/2, 736, 737, 741, 750/6, 929/1, 930/2, 930/3, 932/1, 
955/2, 956/4, 956/6, 966/2, 966/3, 968/3, 968/4, 968/8, 970/2, 975/2, 1115/22, 
1115/23, 1115/24, 1137/10, 1138/1, 1138/2, 1140, 1141, 1142, 1161/1, 1270/45, 
1270/47, 1284/18, 1284/20, 1284/35, 1284/46, 1284/48, 1284/50, 1284/68, 1284/70, 
1284/72, 1285/1, 1285/3, 1641/1, 1641/2, 1641/3, 1641/4, 1641/5, 1641/9, 1641/10, 
1641/13, 1641/2, 1641/3, 1641/4, 1641/5, 1641/9, 1642/1, 1642/5, 1642/8,1643/2, 
1643/8, 1643/10, 1643/12, 1643/2, 1643/1,  1643/3, 1643/8, 1643/12, 1644, 1650/1, 
1664, 1668/1, 1669/1, 1669/2, 1670, 1672/1, 1697/1, 1699/28, 1699/29, 1699/31, 



S META 51410/2018/OZP/JJah/6 29 
 

1699/33, 1702/1, 1702/7, 1716, 1722, st.4, st.7, st. 8,  st. 9, st.11/1, st.11/2, st. 12/1, 
st.12/2, st. 13, st. 15, st.16, st.26, st.27, st.28, st.29, st.31, st.32, st.34, st. 35,  st. 36, 
st.37, st. 38st. 39/1,  st.39/2, st.39/3, st.40, st.53/1, st.53/2, st.55/1, st.55/2, st.58, 
st.60, st.63/1, st.63/2, st.64/1, st.64/2, st.67/1, st.70, st.74, st.75/1, st.75/2, st.83, 
st.87, st.95, st. 97 st.111, st.125, st.127, st.135, st.136, st.140, st.141, st.142, st.144, 
st.145, st.146, st.148, st.150, st.158 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice 
 
Obec: 
obec Běleč 
 
 
Dotčené orgány stát. správy: 
Městský úřad Tábor – Odbor rozvoje 
Městský úřad Mladá Vožice – Odbor výstavby a ŽP 
Městský úřad Tábor – Odbor vnitřních věcí 
 
Správci sítí:  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s, Olšanská 2681/6, Praha 3 
E.ON Servisní s.r.o., Gerstnerova 2151/6, České Budějovice 
 
 
Správce toku, HOZ  a povodí: 
Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, Praha 5 
Státní pozemkový úřad, Husinecká  1024/11a, 130 00 Praha 3 
 
 
 
 
Rozhodnutí se v souladu s ustanovením § 144 od. 6 zákona číslo 500/2004 Sb., 
v platném znění a v souladu s ustanovením115 ods. 5  zákona číslo 183/2006 Sb. 
v platném znění a podle  § 115 odst. 8 zákona číslo 254/2001 Sb. oznamuje veřejnou 
vyhláškou. Tato vyhláška  musí být vyvěšena na  úřední desce Městského úřadu 
Tábor, obce Běleč způsobem v místě obvyklým po dobu  15-ti  dnů. 
 
Vyvěšeno:                                                          Sejmuto: 
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