
 

Městský úřad Horšovský Týn
odbor životního prostředí

                               nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
___________________________________________________________________________________________

VÁŠ DOPIS ZN.:                  
ZE DNE :      
NAŠE ZN.- Č.J:   MUHT  10895/2011
                          (346/2011 ŽP/VH/No)
PID:                       MUHTX002WZS0
SpZn:                     ŽP 10895/2011
VYŘIZUJE: M.Nový         
TEL 379 415 176
E-MAIL:               m.novy@muht.cz  
DATUM:          23.9.2011

O Z N Á M E N Í
zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou.

Městský úřad Horšovský Týn, obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor životního 
prostředí obdržel dne 9.9.2011  žádost oprávněného žadatele 

           Obce Mířkov, IČ: 00572659,
             se sídlem Mířkov č.p. 77, 346 01 Horšovský Týn, 
             kterou na základě plné moci zastupuje 
             společnost INGEM inženýrská a.s., IČ:635 04 006, 
             se sídlem Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň,

a)  o   v y d á n í   s t a v e b n í h o   p o v o l e n í   n a   s t a v b u:
    ,,Mířkov – kanalizace a ČOV“

Stavba je dělena na:
• F1  ČOV -  SO 01   Provozní objekt a aktivační nádrže s kalojemem

                    SO 02   Propojovací potrubí
                    SO 03   Oplocení a terénní úpravy
                    SO 04   Příjezdová komunikace             
                    SO 05   Přípojka elektro
                    SO 06   Přípojka vodovodu

• F2  Kanalizace  - stoka A z PP DN 250, dl. 946 m
                              stoka A1 z PP DN 250, dl. 132 m
                              stoka A2 z PP DN 250, dl. 235 m
                              stoka A2-1 z PP DN 250, dl. 77 m
                              stoka A2-2 z PP DN 250, dl. 98 m 
                              stoka A3 z PP DN 250, dl. 182 m
                              stoka A4 z PP DN 250, dl. 73 m
                              stoka A5 z PP DN 250, dl. 120 m
                              stoka A6 z PP DN 250, dl. 240 m 
                              stoka A7 z PP DN 250, dl. 66 m
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    Adresát:

                 - dle rozdělovníku

                          



                              stoka B z PP DN 250, dl. 140,50 m
                              obtok ČOV z PP DN 250, dl. 35 m
                              odtok z ČOV z PP DN 250, dl. 35 m

• Provozní soubory  - ČOV  - PS1 Hrubé předčištění
                                                PS2 Biologická linka 

   PS4 Měření a regulace

podle § 15, odst.  1 zákona č. 254/2001 Sb.,  o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ČHP:1-10-02-036,  hydrogeologický rajon Krystalinikum 
a proterozoikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov (621). 

Stavba bude umístěna na pozemcích:
− k.ú. Mířkov  :  KN 1125, 692/7, 1094 (PK 1094), 671/10, 672/13, 1092/1, 1090, 1105/2, 
624/8,  1091/10, 1091/9,  1091/1,  1088/3 (PK 1088), 1088/1 (PK 1088),  1087/1 (PK 1087/8, 
1087/1), 1087/2, 27/1, 1044/2, 1044/4, 1125 a st. 23.  

Celková délka gravitačních splaškových stok bude 2409,50 m, obtokové potrubí 35 m a odtokové 
potrubí 35 m. Navrženy jsou betonové a plastové šachty. ČOV 450 EO. 
b) o povolení k nakládání s vodami podle § 8,  odst.  1,  písm.  c)  zákona  č.  254/2001  Sb., 
o  vodách  a  o  změně  některých  zákonů  (vodní  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů , 
k vypouštění odpadních vod z ČOV do vod povrchových nebo podzemních a v souladu s Nařízením 
vlády  č.  61/2003  Sb.,  o  ukazatelích  a  hodnotách  přípustného  znečištění  povrchových  vod 
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 
kanalizací a  o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, a to k vypouštění odpadních vod 
výústním  objektem  do  pravostranného  bezejmenného  přítoku  Křakovského  potoka, 
ČHP:1-10-02-036, hydrogeologický rajon Krystalinikum a proterozoikum v povodí Mže po Stříbro 
a Radbuzy po Staňkov (621).

Městský úřad Horšovský Týn, obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor životního 
prostředí, jako věcně příslušný podle § 104, odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako 
místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, s působností speciálního stavebního úřadu podle § 15, odst. 1, bodu d) 
zákona  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  oznamuje 
zahájení vodoprávního řízení.

Jelikož  jsou  vodoprávnímu  úřadu  dobře  známy  poměry  staveniště  a  předložená  žádost 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby vodního díla, upouští  v souladu 
s § 112, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  
od ohledání na místě a ústního jednání. 

Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky nejpozději 
do 17. října 2011

( podle § 115, odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů ), jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska 
dotčené orgány. 

Do podkladů  rozhodnutí  lze  nahlédnout  na  Městském úřadě  Horšovský Týn,  odboru  životního 
prostředí, č. dveří 34,  III. patro.
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Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním právním předpisem 
bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o stavební povolení získáno před oznámením 
zahájení stavebního řízení,  nesdělí  ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě,  platí,  že 
z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí. 

K námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního 
plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci 
území se podle § 114 odst. 2 zákona č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), nepřihlíží. 
Nechá – li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Vodoprávní  úřad posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků 
řízení, což odůvodňuje oznámení zahájení vodoprávního řízení formou veřejné vyhlášky dle § 115, 
odst. 8 cit. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.   

                                                                                    Ing. Jitka  FIALOVÁ
                                                                                  Vedoucí odboru životního prostředí

                          Městského úřadu Horšovský Týn
       

  
        
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejpozději 30 dní před uplynutím lhůty stanovené pro podání 
námitek.   

Vyvěšeno dne : Sejmuto dne : 

Písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup

od dne:                                                                                    do dne: 

Razítko,  podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
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Rozdělovník :
Účastníci řízení :  

1. INGEM inženýrská a.s., Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň ( zástupce oprávněného žadatele ) 

Ostatním účastníkům řízení se doručuje veřejnou vyhláškou. 
 
Dotčené orgány:

1. Městský úřad Horšovský Týn, odbor výstavby a ÚP, nám. Republiky č.p. 52, 
346 01 Horšovský Týn 

2. Městský úřad Horšovský Týn, odbor ŽP– OH nám. Republiky 52, 
            346 01 Horšovský Týn

3. Městský úřad Horšovský Týn, odbor dopravy a silničního hospodářství, nám. Republiky 52, 
346 01 Horšovský Týn

4. Městský úřad Horšovský Týn, odbor vnitřních věcí a památkové péče, nám. Republiky 52, 
346 01 Horšovský Týn

5. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, úz. prac. Domažlice, Školní 111, 
            344 01 Domažlice

6. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, Břetislavova 158, 
            344 01 Domažlice

7. Policie ČR, okresní ředitelství, dopravní inspektorát, 344 01 Domažlice

Přílohy : --
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