Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor životního prostředí

Naše č.j.:
Spisová značka:

MH/06934/2018
MH/03370/2018

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Ing. Jitka Vašková
371 430 545
vaskova@muhorazdovice.cz

Datum:

11.05.2018

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí jako věcně 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 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě žádosti ze dne
06.03.2018 pod č. j. MH/03370/2018, kterou podali žadatelé
město Horažďovice, IČO 00255513, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice a
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská č.p.
462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26
bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení k vodním dílům
pro stavbu vodního díla:
„III/18614 Třebomyslická ulice Horažďovice“
Projektová dokumentace stavby vodního díla „III/18614 Třebomyslická ulice Horažďovice“ byla
vypracována v červnu 2017 Ing. Zdeňkem Bláhou autorizovaným inženýrem pro stavbvy vodního
hospodářství ČKAIT 0200528.
O povolení k nakládání s vodami k jinému nakládání s nimi podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a)
vodního zákona je žádáno v tomto navrhovaném rozsahu:
údaje o místu:
kraj:
obec:
katastrální území:
pozemek:
č.h.p.:
vodní tok IDVT:

Plzeňský
Horažďovice
Zářečí u Horažďovic
parc. č. 1197/55,
1-08-01-1100-0-00
10271042

umístění jevu vůči břehu:
HGR:
název a kód vodního útvaru:
orientační určení polohy záměru JTSK:

levý
6310 Krystalinikum v povodí H. Vltavy a Úhlavy
HVL 1250 Otava od toku Volšovka po tok Volyňka
X = 1119553, Y = 806809

údaje o předmětu rozhodnutí:
druh vod:

dešťové
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druh recipientu:
související vodní dílo:

vodní tok
kanalizace dešťová

údaje o povoleném množství vod:
prům. povolené
max. povolené
max. měsíční povolené
roční povolené
počet měsíců v roce, kdy se vypouští:

0,20 l/s
145 l/s
650 m3/měs
6 380 m3/rok
12

O stavební povolení pro stavbu vodního díla je na základě předložené žádosti a doložených
podkladů zažádáno v tomto rozsahu:
základní údaje o stavbě, jejím členění a technickém zařízení:
SO 310 – Jednotná kanalizace, stoky A-8 + A-8.2 – Třebomyslická ulice
V ose levého jízdního pruhu (ve směru od Komenského ul.) bude v Třebomyslické ulici položena
jednotná kanalizace „A-8“ DN 300, v délce 395,85 m. Do nové kanalizace budou svedeny dešťové vody
z vozovky a sousedních domů a splaškové vody ze sousedních domů. Nová kanalizace bude napojena
do stávající kanalizační šachty v křižovatce ulic Komenského a Třebomyslická.
Do stoky bude napojená nová jednotná kanalizace „A-8.2“, bude vedená směrem do výhledové obytné
zóny tak, jak určuje územní plán města. Délka této kanalizace je 10,50m, potrubí DN 250.
Do kanalizace budou svedeny dešťové i splaškové vody z okolní zástavby. Převládající množství
odváděných vod jsou vody dešťové, proto má spíše z pohledu funkčnosti charakter kanalizace dešťové.
SO 310 – Jednotná kanalizace, stoka A-8.1 – Obytná zóna Za tržištěm
V ose jízdního pruhu obytné ulice nové rozvojové lokality s názvem Obytná zóna Za tržištěm (původní
název ZTV 31/4) bude položena jednotná kanalizace „A-8.1“ DN 250 v délce 160,55 m. Do nové
kanalizace budou svedeny dešťové vody z vozovky a splaškové vody ze sousedních domů. Nová
kanalizace bude napojena do jednotné stoky „A.8“ v Třebomyslické ulici.
SO 311 – Dešťová kanalizace, stoky F + F.1 – Třebomyslická ulice
Pro podchycení dešťových vod ve spodní části Třebomyslické ulice je nutné vést novou dešťovou
kanalizaci v ulici Komenského a v místě plánované výstavby kruhového objezdu Komenského x
Třebomyslická. Dešťová stoka „F“ bude vedená v Komenského ulici do plánované kruhové křižovatky,
zde bude ukončená šachtou a připravená pro další prodloužení v rámci výstavby malého městského
obchvatu. Dešťová stoka „F“ má celkovou délku 182,50 m, z toho v délce 136,20 m bude provedená v
DN 800 a v délce 46,30 m DN 600. Dešťová kanalizace bude svedena do místní vodoteče, do
zatrubněného potoka v Komenského ulici.
Dešťová stoka „F-1“ DN 400 v délce 44,50 m bude provedena od kruhové křižovatky v pravém jízdním
pruhu Třebomyslické ulice, bude sloužit pro podchycení srážkových vod z okolních pozemků a
výhledově pro svedení dešťových vod budoucí rozvojové zóny města Horažďovice.
Do nové dešťové kanalizace budou svedeny dešťové vody ze sousedních polí, budou podchyceny 2
horskými vpustmi.
SO 312 – Splašková kanalizace, stoka A.9 – Třebomyslická ulice
V místě výstavby kruhového objezdu Komenského x Třebomyslická bude zřízena splašková kanalizace
„A-9“ DN 300, v délce 30,65 m. V rámci této části stavby bude kanalizace ukončena za hranicí objezdu,
výhledově bude prodloužena do plánované rozvojové zóny města. Nová kanalizace bude napojena do
stávající kanalizační šachty v křižovatce ulic Komenského a Třebomyslická, do stejné kanalizační šachty
jako stoka A-8.
SO 320 – Vodovodní řad 3 – Třebomyslická ulice
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V Třebomyslické ulici bude uložen nový vodovodní řad „3“, PE DN 100 do vozovky a to v celkové délce
408,85 m. Nový vodovod bude proveden od křižovatky Komenského x Třebomyslická. Bude napojený na
nový vodovodní řad „1“, zde bude proveden nový armaturní uzel odpovídající plánovanému kruhovému
objezdu.
Třebomyslickou ulici kříží vodovodní řady z litiny DN 250 a DN 150. V rámci rekonstrukce ulice bude
provedena výměna vodovodního potrubí DN 250 uloženého pod nově upravovanou vozovkou a
navrhovaným chodníkem. Litinové potrubí bude nahrazeno potrubím z PE a uloženo do chráničky.
Jedná se o DN 250 v délce 13,00 m
Vodovodní řad LT DN 150 bude propojený s novým řadem „3“, v místě armaturního propoje budou
osazené 3 sekční šoupata, 2 x DN 100 a 1 x DN 150.
SO 320 – Vodovodní řady 3.1 + 3.2 – Obytná zóna Za tržištěm
V nové obytné ulici bude v souběhu s kanalizací uložen nový vodovodní řad „3.1“ PE DN 100 a to
v celkové délce 163,20 m. Nový vodovod bude proveden od rekonstruovaného vodovodu
v Třebomyslické ulici, od řadu „3“. Na řadu bude v obytné ulici vysazený 1 nadzemní požární hydrant DN
80. Na konci řadu bude osazený podzemní hydrant H80 jako vzdušník potrubní trasy.
Nová rozvojová lokalita – obytná zóna Za tržištěm bude opět dopravně zokruhovaná s Třebomyslickou
ulicí, druhé dopravní napojení bude po výhledovém prodloužení obytné ulice směrem ke konci
Třebomyslické ulice po cca 100 m od současného navržení dopravního napojení. Před plánovanou
rekonstrukcí Třebomyslické ulice je nutné položit pitný vodovod z Třebomyslické ulice do výhledové
obytné zóny. Zde bude položen vodovodní řad „3.2“ v délce 11,00 m, bude ukončená mimo vozovku
Třebomyslické ulice podzemním hydrantem a uzavíracím šoupětem.
SO 321 – Vodovodní řad 1 – Třebomyslická ulice
Ve spodní části Třebomyslické ulice v místě plánované výstavby kruhového objezdu Komenského x
Třebomyslická bude zřízen vodovodní řad „1“ DN 100 v délce 87,40 m. V rámci této části stavby bude
vodovod ukončen za budoucí kruhovou křižovatkou, za křížením se stávajícím vodovodem LT 150.
Uvnitř navržené kruhové křižovatky bude osazený nadzemním hydrantem, na konci řadu bude osazený
podzemní hydrant DN 80 pro odvzdušnění potrubní trasy. Výhledově bude vodovod prodloužen do
městského okruhu, do plánované rozvojové zóny města. Nový vodovodní řad bude napojen na stávající
rozvody vody v Komenského ulici. V potřebném rozsahu bude zřízen armaturní uzel.
Druhý armaturní uzel bude provedený ve spodní části Třebomyslické ulice v místě křížení se stávajícím
vodovodním řadem LT DN 150. Budou zde osazené 3 sekční šoupata, 2 x DN 100 a 1 x DN 150.
Jednotná stoka A-8 (SO 310) je navržená v celé délce Třebomyslické ulice, v délce 395,85 m.
Jednotná stoka A-8.1 (SO 310) je navržená v celé délce nové obytné zóny Za tržištěm, v délce 160,55
m.
Jednotná stoka A-8.2 (SO 310) je navržená v Třebomyslické ulici v budoucím zokruhování dopravního
napojení obytné zóny Za tržištěm, v délce 10,50 m.
Dešťová stoka F (SO 311) je navržená od stávajícího zatrubnění místní vodoteče v Komenského ulici na
konec stávající vozovky křižovatky ulic Komenského x Třebomyslická. Celková délka této stoky je
182,50 m.
Dešťová stoka F-1 (SO 311) je navržená od budoucí kruhové křižovatky ulic Komenského,
Třebomyslická a malý městský obchvat v souběhu s Třebomyslickou ulicí až k místu výtoku drenážních
a povrchových vod z okolních pozemků. Celková délka této stoky je 44,50 m.
Splašková stoka A-9 (SO 312) je navržená od budoucí kruhové křižovatky ulic Komenského,
Třebomyslická a malý městský obchvat za hranici křižovatky. Celková délka této stoky je 30,65 m.
Vodovodní řad 1 (SO 320) je navržený v místě budoucí kruhové křižovatky v nutné délce pro nový
vodovod v Třebomyslické ulici a propojení s vodovodem LT 150 za budoucí kruhovou křižovatkou.
Celková délka řadu je 87,40 m.
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Vodovodní řad 3 (SO 320) je navržený v Třebomyslické ulici v souběhu se stávajícím vodovodem.
Celková délka řadu je 408,85 m.
Vodovodní řad 3.1 (SO 320) je navržený v obytné zóně Za tržištěm ve celé délce OZ. Celková délka
řadu je 163,20 m.
Vodovodní řad 3.2 (SO 320) je navržený v Třebomyslické ulici, v místě budoucího zokruhování
dopravního napojení obytné zóny Za tržištěm. Celková délka řadu je 11,00 m.
Třebomyslickou ulici kříží v její horní části vodovodní řady z LT DN 250. V rámci rekonstrukce ulice zde
bude provedena výměna vodovodního potrubí uloženého pod nově upravovanou vozovkou a
navrhovaným chodníkem. Litinové potrubí bude nahrazeno potrubím z PE a uloženo do chráničky.
Jedná se o DN 250 v délce 13,00 m.
Stoky kanalizace jsou navrženy z kanalizačních trub PP DN 250/SN8 – DN 500/SN8 (plné žebro v řezu).
Kanalizační trouby DN 600/SN 8 a DN 800/SN8 jsou z HDPE spirálově ovíjené PP. Celková délka
kanalizací je 824,55 m.
Délka navrhované kanalizace DN 250 je 171,05 m, kanalizace DN 300 je 426,50 m, kanalizace DN 400
je 44,50 m, kanalizace DN 600 je 46,30 m a kanalizace DN 800 je 136,20m.
Vodovod je navržený z tlakových trub HDPE DN 100 - PE 100, SDR 17. Celková délka vodovodů je
670,45 m. Výměna vodovodu v trase rekonstrukce Třebomyslické ulice bude provedená z tlakových trub
HDPE DN 250 - PE 100, SDR 17 v délce 13,00 m.
údaje o místu:
kraj:
obec:
katastrální území:
pozemek:
č.h.p.:

Plzeňský
Horažďovice
Horažďovice, Zářečí u Horažďovic
parc. č. 238/6, 238/33, 238/86, 2745/8, 2745/10, 2745/12,
2745/13, 3156 v katastrálním území Horažďovice, parc. č.
1197/55, 2475/26 v katastrálním území Zářečí u Horažďovic
1-08-01-1100-0-00

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a
ust. § 112 stavebního zákona oznamuje
zahájení vodoprávního řízení
a upouští v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání.
Účastníci řízení mohou své námitky, popř. důkazy uplatnit lhůtě 10 dnů od doručení tohoto oznámení,
jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska i dotčené orgány. Po
doručení poslednímu účastníkovi řízení a po uplynutí 10-ti denní lhůty k uplatnění námitek, popř. důkazů
bude ukončeno shromažďování podkladů k rozhodnutí. Poté se mohou účastníci řízení v souladu s ust.
§ 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 3 dnů. Jedná se o lhůtu pro
seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky a
důkazy. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží
ve smyslu zásad koncentrace řízení, zakotvené v ust. § 115 odst. 8 vodního zákona. Tohoto práva se
může účastník řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vzdát.
Účastníci řízení mohou do podkladů rozhodnutí 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 písemnou plnou moc.

Ing. Jitka Vašková
vedoucí odboru životního prostředí
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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 úřední 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 řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu
Město Horažďovice, IDDS: ubnbxnt
sídlo: Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26
Oba zastoupení společností GPL-INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 262, 370 04 České Budějovice, IČ:
26070766
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv v
souvislosti s žádostí o nakládání s vodami
Město Horažďovice, IDDS: ubnbxnt
sídlo: Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv v
souvislosti s žádostí o stavební povolení:
Doručuje se veřejnou vyhláškou:
Vlastníkům pozemků a staveb na těchto pozemcích:
v k.ú. Horažďovice:
2745/10, 238/33, 238/6, 3156, 2745/8, 2745/12, 2745/13, 238/86, st. 483, st. 539, st. 540, st. 544, st.
545, st. 551, st. 559, st. 560, st. 561/1, st. 561/2, st. 672, st. 673, st. 758, st. 759, st. 769, st. 949,
st.1486, 238/4, 238/30, 238/31, 238/45, 238/46, 238/58, 238/82, 238/83, 238/84, 238/85, 238/87, 238/88,
238/89, 238/90, 238/91, 263/9, 263/13, 264/3, 279/2, 282/1, 282/2, 282/4, 282/6, 282/7, 282/8, 282/10,
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282/11, 282/12, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5, 285/6, 285/7, 285/9, 285/10, 285/11, 320/1, 320/2, 2745/9,
2745/14, 2745/15, 2745/16, 2745/18, 2475/3, 2475/36, 2475/37
v k.ú. Zářečí u Horažďovic: 2475/26, 1197/55, 2475/3, 2475/36, 2475/37
vlastníkům technické infrastruktury:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Dotčené správní orgány a další právnické subjekty
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k
sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS:
samai8a
sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01
Horažďovice
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

