MĚSTSKÝ ÚŘAD

HORAŽĎOVICE

Odbor životního prostředí
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz
Váš dopis č.j. / ze dne:
Číslo jednací: MH/10691/2014
Spisová značka / pořadí: MH/08185/2014/02
Vyřizuje / linka: Ing. Jitka Vašková / 45
V Horažďovicích, dne: 11.7.2014

Ing. Ivan Šillar
K Zaječímu vrchu 904
339 01 KLATOVY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 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 dále jako speciální stavební úřad
podle ustanovení § 15 písm. 1 odst. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že na základě žádosti
č.j. MH/08185/2014 ze dne 26.5.2014 žadatele obce Hradešice, Hradešice 1, 341 01 Horažďovice,
IČ: 0255548 zastoupené na základě plné moci Ing. Ivanem Šillarem, Černohorského 526, Kladno Rozdělov, datum narození: 8.9.1970 bylo zahájeno vodoprávní řízení o stavební povolení pro stavbu
vodního díla „Infrastuktura Hradešice - vodovod, kanalizace“ v kraji Plzeňském, obci Hradešice,
k.ú. Hradešice, na pozemcích p.č. 1920/3, 2268, 1918/1.
Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Michal Mareš, autorizovaný technik pro stavby vodního
hospodářství a krajinné inženýrství ČKAIT 0201480 v září 2013.
V členění na tyto stavební objekty:
SO – 300 vodovod, kanalizace
vodovod
Nově navržená vodovodní síť je napojena na stávající vodovod z PVC 90 ve dvou místech - v blízkosti
pozemku p.č. 1920/41 a pozemku p.č. 1920/32 - stávající hydranty budou v těchto místech zrušeny.
Napojení budou provedena osazením WAGA spojek. Pro možnost uzavření jednotlivých vodovodních
úseků budou na řadech osazena uzavírací šoupata DN 80. V souběhu s vodovodním potrubím bude
položen drát Cu 4 mm2. K odvzdušnění vodovodní sítě bude na ŘADU 1 osazen podzemní hydrant
DN 80. Navrhovaný ŘAD 2 pro zásobování parc. č. 1920/47 a 1920/48 bude ukončen podzemním
hydrantem DN 80. Pro zajištění požárního zabezpečení zájmové lokality je na ŘADU 1 navržen
nadzemní hydrant DN 80, 2xB. Před hydranty budou osazena uzavírací šoupata DN 80, s
teleskopickou zemní soupravou, podkladovou deskou a poklopem litinovým šoupátkovým.
ŘAD1 PEHD DN 80, SDR 17, PE 100, RC v délce 294,6 m
ŘAD 2 PEHD DN 80, SDR 17, PE 100, RC v délce 39,7 m
Hydrant podzemní DN 80 - 2 ks
Hydrant nadzemní DN 80, 2xB - 1 ks
kanalizace:
A) Jednotná kanalizace
Navrhovaná jednotná kanalizace bude napojena na stávající veřejnou kanalizaci z BE DN 400 v
šachtách v situaci označ. Šst. 1 a Šst. 2.

Navrhovaná jednotná kanalizace v obytné zóně bude po vybudování veřejné splaškové kanalizace v
obci a jejím zprovoznění plnit funkci dešťové kanalizace.
stoka D1 PP UR2, DIN, DN 250 v délce 74,2 m, 3 revizní šachty
stoka D2 PP UR2, DIN, DN 250 v délce 197,8 m, 8 revizních šachet
stoka D3 PP UR2, DIN, DN 250 v délce 38,8 m, 1 revizní šachta
B) Splašková kanalizace
Splašková kanalizace bude napojena na navrhovanou veřejnou splaškovou kanalizaci řešenou v PD
"Hradešice - dostavba kanalizace", na kterou je vydáno platné pravomocné územní rozhodnutí.
Napojení navrhované kanalizace bude provedeno na veřejnou kanalizaci z PP UR2, DIN, DN 250 v
šachtách v situaci označ. ŠS0 a ŠS5. Odtoky v těchto šachtách budou zaslepeny do doby zprovoznění
nové splaškové kanalizace v obci. Odstranění zaslepení bude provedeno v rámci výstavby nové
splaškové kanalizace v obci.
Nová splašková kanalizace v obci bude napojena na centrální ČOV. Uvedení splaškové kanalizace v
obytné zóně do provozu závisí na vybudování a uvedení do provozu splaškové kanalizace v obci
Hradešice. Do té doby bude pro každý objekt zřízena domovní čistírna splaškových odpadních vod s
přepadem napojeným do navrhované jednotné kanalizace v obytné zóně. V současné době probíhá v
obci výstavba centrální ČOV, která bude do doby výstavby a zprovoznění nové splaškové kanalizace
napojena na kanalizaci jednotnou. S uvedením do provozu centrální ČOV se uvažuje do 12/2014.
Do doby zprovoznění centrální ČOV budou domovní ČOV napojeny na kanalizaci jednotnou, po
uvedení centrální ČOV do provozu budou domovní ČOV vyřazeny z provozu a přípojky stále napojeny
na jednotnou kanalizaci. Po zprovoznění nové splaškové kanalizace v obci Hradešice pak dojde k
přepojení splaškových kanalizačních přípojek na tuto kanalizaci. Přepojení budou realizována na
pozemcích připojených nemovitostí.
stoka S1 PP UR2, DIN, DN 250 v délce 128,4 m, 5 revizních šachet
stoka S2 PP UR2, DIN, DN 250 v délce 203,7 m, 9 revizních šachet
stoka S3 PP UR2, DIN, DN 250 v délce 36,6 m, 1 revizní šachta
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný speciální stavební
úřad podle ustanovení § 15 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a
ust. § 112 stavebního zákona oznamuje
zahájení vodoprávního řízení
a upouští v souladu s ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání.
Účastníci řízení mohou své námitky, popř. důkazy, mohou uplatnit lhůtě 10 dnů od doručení tohoto
oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska i dotčené orgány.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na Městském úřadu Horažďovice, odbor životního prostředí ve
lhůtě shora uvedené v úřední dny (Po, St 7,30 – 17,00 a Pá 7,30-11,00 hod).
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu písemnou plnou
moc.

Ing. Jitka Vašková
Vedoucí odboru ŽP
Otisk úředního razítka
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Horažďovice
a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněné Městským úřadem Horažďovice způsobem
umožňující dálkový přístup.
Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřadní desce správního orgánu, který písemnost
doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i
podmínka zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.
Úřední deska:
Vyvěšeno dne: ……………….……….

Sejmuto dne: ………………………………….

……………………………………………………………………………………………….…….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Dálkový přístup:
Zveřejněno dne: ……………….……….

Sejmuto dne: ………………………………….

……………………………………………………………………………………………….…….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení.
Rozdělovník
Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:
obec Hradešice, Hradešice 1, 341 01 Horažďovice, IČ: 0255548 zastoupené na základě plné moci
Ing. Ivanem Šillarem, Černohorského 526, Kladno - Rozdělov, datum narození: 8.9.1970, doručovací
adresa K Zaječímu vrchu 904, 339 01 Klatovy

Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:
Doručuje se veřejnou vyhláškou vlastníkům pozemků v k.ú. Hradešice:
p.č st. 86, st. 87, st. 91, st. 92, st. 96, st. 100, st. 113, st.114, st. 138, 1891, 1894, 1896/1, 1896/15,
1896/18, 1896/20, 1912, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918/1, 1919/2, 1919/4, 1920/3, 1920/4, 1920/8,
1920/11, 1920/13, 1920/14, 1920/17, 1920/18, 1920/20, 1920/25, 1920/26, 1920/27, 1920/28, 1920/29,
1920/31, 1920/32, 1920/33, 1920/34, 1920/35, 1920/36, 1920/37, 1920/38, 1920/39, 1920/40, 1920/41,
1920/46, 1920/47, 1920/48, 1920/49, 1920/50, 1920/51, 1920/53, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940,
1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1948, 2000/7, 2000/8, 2000/10, 2000/11, 2267/1, 2268 a 2270/1
Dále se doručí dotčeným orgánům a právnickým subjektům:
Městský úřad Horažďovice– se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
Obecní úřad Hradešice - se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
KHS, Plzeňská 165, 339 01 Klatovy
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HZS, Aretinova 129, 339 01 Klatovy
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Povodí Vltavy s.p.. Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice
Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a ÚP
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí – odd. odpadů
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