Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor životního prostředí

Naše č.j.:
Spisová značka:

MH/10967/2020
MH/04378/2020

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

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

Datum:

14.09.2020

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 31.03.2020 pod č. j. MH/04378/2020, kterou podal žadatel
obec Pačejov, IČO 00255963, Pačejov-nádraží č.p. 199, 341 01 Horažďovice,
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:
„Kanalizace a ČOV - Pačejov nádraží“
Projektovou dokumentaci „Kanalizace a ČOV - Pačejov nádraží“ vypracovala Ing. Martina
Hřebeková, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
pozemní stavby ČKAIT 0101643 v listopadu 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:

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

Plzeňský
Pačejov
Pačejov
parc. č. 1145/1
1-10-05 -0190-0-00
10262154 bezejmenný vodní tok
jiné – vodní nádrž
6310 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy
HVL_0450 Myslívský potok od pramene po ústí do
toku Úslava

předčištěné splaškové
vodní tok
čistírna odpadních vod
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údaje o povolovaném množství odpadních vod:
prům. povolené
max. povolené
max. měsíční povolené
roční povolené
počet měsíců v roce, kdy se vypouští
velikost zdroje znečištění v EO
navrhované emisní limity:
„p“(mg/l)
BSK5
30
CHSKcr
110
NL
40

0,63 l/s
0,96 l/s
2 487 m3/měs
29 800 m3/rok
12
480

„m“(mg/l)
50
170
60

roční bilance (kg/rok)
620
2 250
830

Navrhované časové omezení platnosti povolení 10 let.
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:

Předmětem stavby je vybudování 4 735,3 m dlouhé nové splaškové kanalizace a nové
čistírny odpadních vod včetně čerpací stanice v obci Pačejov nádraží.
IO - 01 Kanalizace
Kanalizace bude realizována z materiálu PP, UR II v dimenzi DN 200 – 300 SN 12 a PE
63 - 110 o celkové délce kanalizace 4 735,3 m.
Stoka A (DN 300)
Stoka A1 (DN250)
Stoka A2 (DN250)
Stoka A3 (DN250)

v délce 496,2 m
v délce 311,2 m
v délce 297,5 m
v délce 96,8 m

Stoka B (DN250-300)
Stoka B1 (DN250)
Stoka B2 (DN250)
Stoka B3 (DN200)
Stoka B4 (DN250)

v délce
v délce
v délce
v délce
v délce

Stoka C (DN250)
Stoka C1 (DN200)

v délce 428,1 m
v délce 50,0 m

Stoka D (DN250)

v délce 270,9 m

Stoka E (DN250)
Stoka E1 (DN200-250)
Stoka E2 (DN200)

v délce 402,7 m
v délce 231,7 m
v délce 111,6 m

Havarijní obtok (DN300)

v délce

12,6 m

Odtok z ČOV (DN300)

v délce

67 m

Výtlačné potrubí z ČS do Š9 (PE)

921,7 m
197,0 m
263,6 m
81,2 m
180,7 m

v délce 314,8 m
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TO 01 – ČOV
Nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod pro část obce Pačejov nádraží. Je
navržena na kapacitu 480 EO. Stavba je řešena jako kompaktní samostatný objekt.
Hlavním účelem stavby je zajistit v potřebném rozsahu a množství čištění odpadních vod
pro obec Pačejov - část Pačejov nádraží. Recipientem bude rybník Buxin. Objekt ČOV je
členěn na spodní a vrchní stavbu. B.2.6. Povolovaná spodní stavba vodního díla se skládá
z podzemních železo-betonových nádrží a strojně technologických prostor. Podzemní
nádrže jsou navrženy z vodostavebního železobetonu. Nádrže budou částečně zastropeny
železobetonovou deskou. Dosazovací nádrž zakryta není, zde bude ocelová lávka.
Podzemní betonové nádrže jsou z vnější strany obsypány.
Celá oblast je velmi silně zvodněná, při výstavbě ČOV je nutné snížit hladinu vody tak, aby
se zakládalo do suché stavební jámy. Ke snížení hladiny podzemních vod bude zhotovena
betonová čerpací jímka. Do čerpací jímky bude zaústěná následně zhotovená drenáž
prům. 150 mm. Po dokončení stavby ČOV bude čerpací jímka ponechána pro možnost
snížení hladiny podzemních vod v případně nutnosti oprav ČOV vyžadujících vyčerpání
všech nádrží. Čerpací jímka bude zhotovena z betonových skruží DN 1000 mm
skládaných na sucho. Jímka bude zakryta 1 ks betonových poklopů.
Byla zvolena osvědčená metoda kompaktního řešení ČOV v jednom objektu. Toto řešení
je výhodnější z hlediska obsluhy a údržby ČOV. Vzhledem ke skutečnosti, že odpadní
vody přitékající na ČOV musí být čerpány, byla navržena pouze jedna linka ČOV.
Pro případ odstávky biologické části ČOV je možné odpadní vody osazeným potrubím
zaústit do uskladňovací nádrže kalu. Osazením ponorného čerpadla do této uskladňovací
nádrže kalu je pak v případě nutnosti možno provozovat tuto nádrž jako takzvaný SBR
reaktor.

TO 02 – Čerpací stanice
Stavba ČS stanice bude řešena jako samostatný objekt – podzemní železobetonová
prefabrikovaná zastropená jímka s poklopy, dřevěný nadzemní objekt se sedlovou
střechou. Podzemní betonová nádrž je z vnější strany obsypána a nadzemní část je
posazena na této nádrži. Hlavním účelem stavby je zasytit v potřebném rozsahu a
množství přečerpání odpadních vod do kanalizace. Příjezd k ČS bude po stávajících
zpevněných plochách.
Do čerpací stanice bude přivedena gravitační splašková oddílná kanalizace potrubím DN
300 a čerpaná odpadní voda bude vedena výtlačným potrubím PE 90, zaústěna volným
vyústěním v šachtě stávající kanalizace Š9.
údaje o místu:
kraj:
obec:
katastrální území:
pozemek:

Plzeňský
Pačejov
Pačejov
st. p. 87, 98, 100, parc. č. 865/6, 865/10, 867/1, 867/2,
867/4, 867/6, 867/7, 870/2, 871/16, 871/34, 871/35,
871/40, 873/1, 876/1, 876/2, 889/3, 923/1, 1027/10,
1030/1, 1142/1, 1142/5, 1143/3, 1143/5, 1143/6,
1143/7, 1143/8, 1143/9, 1143/10, 1143/11, 1143/13,
1143/15, 1143/22, 1145/1, 1145/4, 1148/2, 1151/1,
1151/2, 1151/3, 1152/3, 1152/5, 1152/6, 1152/34,
1152/37, 1152/45, 1152/61, 1152/62, 1158/3, 1158/4,
1163/1, 1164/1, 1187, 1188/3, 1188/12, 1188/13,
1194/24, 1194/26, 1194/29, 1194/30, 1194/32,
1194/33, 1194/34, 1194/36, 1194/38, 1194/39,

Č.j. MH/10967/2020

str. 4

1194/41, 1194/45, 1194/46, 1194/49, 1194/50, 1195/1,
1195/21, 1241, 1242, 1243/3, 1243/4, 1245, 1252/4
č.h.p.:
hydrogeologický rajón:

1-10-05-0190-0-00, 1-08-01-1140-0-00
6310 Krystalinikum v povodí H. Vltavy a Úhlavy
6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
BER_0450 Myslívský potok od pramene po ústí do
toku Úslava
HVL_1230 Březový potok od pramene po ústí do toku
Otava

název a kód vodního útvaru:

vodní tok IDVT:

10262154 bezejmenný vodní tok
10272879 Březový potok
levý břeh IDVT 10262154 bezejmenný vodní tok
levý i pravý břeh IDVT 10272879 Březový potok

umístění jevu vzhledem k břehu:

KANALIZACE
údaje o předmětu rozhodnutí:
název kanalizačního systému:

kanalizace pro veřejnou potřebu obce Pačejov

povolované vodní dílo:
kanalizační soustava:
charakter kanalizační soustavy:

stoková síť
čerpací stanice
čistírna odpadních vod
kanalizace pro veřejnou potřebu
oddílná

stoková síť:
druh stokové sítě:
nejmenší jmenovitá světlost stoky:
největší jmenovitá světlost stoky:
počet povolovaných odlehčovacích komor:
počet povolovaných čerpacích stanic:

gravitační s přečerpáním ve stokové síti
50 mm výtlak /200 mm gravitační potrubí
300 mm
0
1

čerpací stanice:
druh stanice:

čerpací

čistírna odpadních vod:
povolované vodní dílo:
druh přiváděných vod:
způsob čištění:

čistírna odpadních vod pro 480 EO
splaškové
mechanicko – biologický

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí v souladu s ustanovením § 115 vodního
zákona a ust. § 112 stavebního zákona oznamuje
zahájení vodoprávního řízení
k předmětnému návrhu a nařizuje v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona ústní
jednání na den

15.10.2020 čtvrtek v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných na Městském úřadu Horažďovice, OŽP, kancelář č. 111.
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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
doručení poslednímu účastníkovi řízení a po uplynutí 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.
Zároveň se mohou účastníci řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit
k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 5 dnů od konání ústního jednání, tohoto práva se může účastník
v souladu s ust. § 36 odst. 3 vzdát.
Účastníci řízení mají v řízení zejména tato práva:
 zvolit si zmocněnce, přičemž zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí,
kterou lze udělit i ústně do protokolu (§ 33 odst. 1 správního řádu),
 navrhovat důkazy a činit jiné návrhy do doby ústního jednání (§ 115 odst. 8 vodního zákona a
§ 36 odst. 1 správního řádu),
 vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu),
 nahlížet do spisu, činit si výpisy ze spisu a dále žádat správní orgán o pořízení kopie spisu
nebo jeho části (§ 38 odst. 1 a 4 správního řádu),
Účastníci řízení mají v řízení zejména tyto povinnosti:
 poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro
vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu),
 označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu),
 účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen přeložit na výzvu oprávněné úřední osoby
průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu),
 nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc, popř.
zmocnitel udělí plnou moc do protokolu.
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.).

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 příslušného obecního úřadu 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:
AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby
sídlo: Chudenín č.p. 30, 340 02 Nýrsko
zastoupení pro: Obec Pačejov, Pačejov-nádraží č.p. 199, 341 01 Horažďovice
Obec Pačejov, IDDS: hbtb2xb
sídlo: Pačejov-nádraží č.p. 199, 341 01 Horažďovice
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu
Václav Vozka, Tajanov č.p. 47, 339 01 Klatovy 1
František Vozka, Slavošovice č.p. 1, Bolešiny, 339 01 Klatovy 1
Jiří Hák, Pačejov-nádraží č.p. 119, 341 01 Horažďovice
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26
Ing. Vladimír Smolík, Pačejov-nádraží č.p. 143, 341 01 Horažďovice
Ivana Smolíková, Pačejov-nádraží č.p. 143, 341 01 Horažďovice
Josef Mrázek, Pačejov č.p. 58, 341 01 Horažďovice
Milena Mrázková, Pačejov č.p. 58, 341 01 Horažďovice
Stanislav Kilián, Pačejov-nádraží č.p. 185, 341 01 Horažďovice
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Klatovské rybářství - správa a.s., IDDS: x93quw6
sídlo: K Letišti č.p. 442, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1
Lukáš Janda, Pačejov-nádraží č.p. 88, 341 01 Horažďovice
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
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sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1-Staré Město
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Pavla Hejtmánková, Koterovská č.p. 215/115, Lobzy, 326 00 Plzeň 26
Ing. Tomáš Hodl, Baarova č.p. 2594/4, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Ing. Martin Hejtmánek, Koterovská č.p. 215/115, Lobzy, 326 00 Plzeň 26
Barbora Valentová, Budovatelů č.p. 912, 341 01 Horažďovice
Alice Pařízková, Černokostelecká č.p. 974/47, 100 00 Praha 10-Strašnice
Ing. Martin Eberl, Pod vilami č.p. 1038/13, 140 00 Praha 4-Nusle
Ing. Martin Švec, Pačejov nádraží č.p. 151, 341 01 Horažďovice
trvalý pobyt: Zahradní č.p. 1994/22, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
Lubomír Švec, Pačejov č.p. 212, 341 01 Horažďovice
Jaroslav Ceplecha, Pačejov-nádraží č.p. 77, 341 01 Horažďovice
Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5
sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice
Jan Štěpáník, Pačejov-nádraží č.p. 60, 341 01 Horažďovice
Miroslava Palacká, Na Vinici I. č.p. 471, 335 01 Nepomuk 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Dotčené správní orgány a další dotčené subjekty:
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
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k
sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, 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
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1

