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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 22.11.2018 pod č. j. MH/16164/2018, kterou podal žadatel
město Horažďovice, IČO 00255513, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice, CZ-NACE
84110
bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových a o stavební povolení k vodním dílům pro stavbu vodního díla:
„Horažďovice - kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města SO 440
SVATÉ POLE“
Projektovou dokumentaci „Horažďovice - kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech
města SO 440 SVATÉ POLE“ vypracoval Ing. Daniel Kotaška, autorizovaný inženýr pro
technologická zařízení staveb a pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0700680 v červnu 2018.
O povolení k nakládání s vodami k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle
ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona je žádáno v tomto navrhovaném rozsahu:
údaje o místu:
kraj:
obec:
katastrální území:
pozemek:
č.h.p.:
vodní tok IDVT:
umístění jevu vůči břehu:
HGR:
název a kód vodního útvaru:
orientační určení polohy záměru JTSK:

Plzeňský
Horažďovice
Svaté Pole u Horažďovic
parc. č. 191/17,
1-08-01-1110-0-00
10246570
pravý břeh
6310 Krystalinikum v povodí H. Vltavy a Úhlavy
63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy
X = 1121650, Y = 805487

údaje o předmětu rozhodnutí:
druh vypouštěných vod:
druh recipientu:
související vodní dílo:

předčištěné splaškové
vodní tok
čistírna odpadních vod
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údaje o povoleném množství odpadních vod:
prům. povolené
0,13 l/s
max. povolené
0,21 l/s
max. měsíční povolené
350 m3/měs
roční povolené
4 200 m3/rok
počet měsíců v roce, kdy se vypouští
12
velikost zdroje znečištění v EO
75
navrhované emisní limity:
„p“(mg/l)
BSK5
15
CHSKcr
80
NL
20

„m“(mg/l)
30
120
30

roční bilance (kg/rok)
120
450
150

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:
Jedná se o novou stavbu oddílné splaškové kanalizace se zakončením na centrální ČOV. Stávající
kanalizace bude ponechána a bude určena k odvádění dešťových vod z řešené lokality.
Objekt IO 01 Splašková kanalizace obsahuje gravitační kanalizační stoky, revizní šachty.
Revizní šachty – bude celkem 28 ks prefabrikovaných revizních šachet o průměru 1 000 mm,
některé ve funkci šachet spojných a lomových.
Trubní rozvody ČOV
Trubní vedení v areálu ČOV – se skládá ze dvou částí:
a) samotný průtok ČOV
b) bezpečnostní obtok ČOV
objekt IO 02 - ČOV – mechanicko-biologická ČOV s jemnobublinkovou aerací a dosazovací nádrží
s kalovým mrakem s nucenou cirkulací vratného kalu pomocí mamutky. Technologická linka bude
zahrnovat mechanické předčištění, které se skládá ze separátoru shrabků a usazovací nádrže a
aktivační nádrž s vestavěnou dosazovací nádrží.
údaje o místu:
kraj:
obec:
katastrální území:
na pozemku:
č.h.p.:
vodní tok IDVT:
umístění jevu vůči břehu:
HGR:
název a kód vodního útvaru:
orientační určení polohy záměru JTSK:
začátek stavby:
konec stavby:

Plzeňský
Horažďovice
Svaté Pole u Horažďovic
191/3, 191/17, 191/20, 222/4, 222/7, 226/1, 277/1,
278/1, 292, 293
1-08-01-1110-0-00
10246570
pravý břeh
6310 Krystalinikum v povodí H. Vltavy a Úhlavy
63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy
X = 1121650, Y = 805487
X = 1122377, Y = 805418

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí v souladu s ustanovením § 115 vodního
zákona a ust. § 112 stavebního zákona oznamuje
zahájení vodoprávního řízení
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k předmětnému návrhu a nařizuje ústní jednání
29.05.2019 (středa) v 9:00 hod
se schůzkou pozvaných na Městském úřadu Horažďovice, OŽP, kancelář č. 111.
Účastníci řízení mohou své námitky, popř. důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak
k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska i dotčené orgány. 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 se 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 7:3011:00 hod.). Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou
moc.

Ing. Jitka Vašková
vedoucí odboru životního prostředí

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.
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Rozdělovník
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu na základě žádosti o povolení
k nakládání s vodami:
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
zastoupení pro: Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu na základě žádosti o stavební
povolení k vodním dílům:
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
zastoupení pro: Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv
v souvislosti s žádostí o povolení k nakládání s vodami:
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
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:
st. p. 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 21/1, 21/2, 27, parc. č. 1/3, 2, 3/1, 4/2, 6, 7/1, 7/2, 9/1,
9/2, 10, 11, 12/1, 13, 15/1, 17, 18, 19, 23/2, 30/2, 37/1, 37/2, 37/3, 162/2, 162/3, 163, 164, 165/1,
165/2, 166/1, 166/2, 191/4, 191/7, 191/8, 191/18, 191/19, 191/21, 199/1, 199/2, 201/1, 201/2,
203/1, 203/2, 203/3, 203/4, 203/5, 204, 214, 222/1, 222/3, 225, 226/2, 227/1, 234, 239/4, 241,
277/4, 277/5, 277/6, 277/7, 277/8, 277/9, 277/10, 277/11, 278/2, 278/3, 281, 282, 283, 284, 294,
295 v katastrálním území Svaté Pole u Horažďovic
vlastníkům technické infrastruktury:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 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 dopravy, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice
Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01
Horažďovice
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

