
Městský úřad Horšovský Týn
odbor životního prostředí

                            nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
_________________________________________________________________________________________
NAŠE ZN.-Č.J. :    MUHT 13135/2011                                               
                          (346/2011 ŽP/VH/No) 
PID:         MUHTX002ZNKD                 TEL.:  379 415 175          E-MAIL:   m.novy@muht.cz 
SpZn:                 ŽP 10895/2011                                                                DATUM:  25.10.2011    
VYŘIZUJE:            M.Nový          

                                                                                                            Adresováno:
− dle rozdělovníku

R O Z H O D N U T Í
 veřejnou vyhláškou

ve věci povolení stavby vodního díla.

Městský úřad Horšovský Týn, obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor životního 
prostředí, jako  věcně  příslušný  vodoprávní  úřad  podle  ustanovení  §  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), oprávněnému žadateli, kterým je

  
             Obec 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,
            
I. v y d á v á  s t a v e b n í  p o v o l e n í  podle § 15, odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb, o 

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se souhlasem 
místně příslušného stavebního úřadu podle § 15, odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), k provedení vodního díla:

    ,,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
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                              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
                              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

ČHP:1-10-02-036,  hydrogeologický rajon Krystalinikum    a proterozoikum v povodí Mže po 
Stříbro a Radbuzy po Staňkov (6212).  

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.  

II. v y d á v á        p o v o l e n í   k   n a k l á d á n í   s   v o d a m i   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 (6212),

     v množství :   Qpr  = 0,68 l/s-1, Qmax = 3,10  l/s-1,  
                           Qměs = 1780 m3/rok-1, Qrok = 21350 m3/rok-1,          

     v emisních limitech v místě výusti  v kvalitě : BSK5  :   „p“ = 20,0 mg/l-1,  „m“ = 30,0 mg/l-1, 
                                                                       za rok  0,340 t/rok-1,

                                                                  NL :    „p“ = 25,0 mg/l-1,  „m“ = 35,0 mg/l-1,
                                                                       za rok 0,430  t/rok-1,

                                                                 CHSKCr  :   „p“ = 90,0 mg/l-1,  „m“ = 130,0 mg/l-1, 
                                                                       za rok 1,540 t/rok-1,

                                              
                                                                             N-NH4:   průměr = 10,0 mg/l-1,  „m“ = 15,0 mg/l-1, 

                                                                       za rok 0,17 t/rok-1.

 pro účel : vypouštění odpadních vod  z  centrální ČOV obce Mířkov.  
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V souladu s § 9, odst. 2  zákona  č.  254/2001  Sb.,  o  vodách  a  o  změně  některých  zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů se povolení k vypouštění odpadních vod vydává 
na dobu 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

Povolení k nakládání s vodami se uděluje v souladu s § 9, odst. 1 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, za 
následujících podmínek : 

1. Četnost sledováníodpadních vod bude prováděno v souladu s § 8, odst. 2 a přílohou č. 4 
nařízení  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, pro 
ukazatele znečištění:    

Četnost sledování : BSK5        - 4 krát ročně
        NL            - 4 krát ročně 

                                CHSKCr      - 4 krát ročně 
                                N-NH4    - 4 krát ročně

Typ vzorku :   ,,A“  -  dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného 
objemu v intervalu 15 minut. 

Místo odběru : na odtoku z ČOV v šachtě SP umístěné před měrným objektem

2. Výsledky rozborů odebraných vzorků odpadní vody budou pravidelně předávány pro 
kontrolu vodoprávnímu úřadu vždy k 28.2. za  předchozí kalendářní rok.

     
3. Stanovení emisních limitů bylo provedeno v souladu s § 6, odst.11 cit. nařízení vlády 

            č. 61/2003 Sb.

4. Současně  podle  §  3  odst.  2  písm.  d)    nařízení  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,  vodoprávní  úřad  stanovuje  způsob  provádění 
rozborů vypouštěných odpadních vod podle technické normy:

            BSK5          ČSN EN 1899-1,2
            CHSKcr       TNV 757520
            NL              ČSN EN 872
            N-NH4        ČSN ISO 5664
 

5. Podle § 7, odst. 8  nařízení 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,  se  pro  posouzení  dodržení  povolení  k  vypouštění  odpadních  vod 
použijí sledování za normálních provozních podmínek, tzn. že odběry vzorků  by neměly 
být prováděny za neobvyklých situací – jako při silných deštích a povodních.

6. Podle § 92, odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  mohou  provádět  rozbory  ke  zjištění  koncentrace 
znečišťujících látek ve vypouštěných městských odpadních vodách  jen odborně způsobilé 
osoby oprávněné k podnikání (oprávněné laboratoře).
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7. Podle přílohy č.5 k nařízení 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,  může  být  přípustný  počet  vzorků  nesplňujících  v  jednotkivých 
ukazatelích  znečištění  statisticky  formulované  limity  (,,p“)  ve  vypouštěných  odpadních 
vodách v období kalendářního roku:1. 

Vodoprávní povolení k provedení vodního díla se v souladu s § 15, odst. 3 zákona č. 254/2001  
Sb.,  o  vodách  a  o  změně  některých zákonů    (vodní  zákon)  ,  ve  znění  pozdějších  předpisů,   
uděluje za následujících podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace (vypracované spol. PROVOD inž. 
Spol.  S  r.o.,   v  měs.  01/2011,  zak.  č.  006,  Ing.  Petr  Plichta,  ČKAIT:0401243) ověřené 
vodoprávním úřadem za  dodržení  příslušných bezpečnostních  předpisů.  Případné  změny 
nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Stavba bude provedena oprávněnou osobou (stavební podnikatel).  Před zahájením stavby 
bude název zhotovitele stavby oznámen vodoprávnímu úřadu. 

3. Stavba bude dokončena do 31.12. 2013.

4. Před  zahájením  stavby  musí  být  provedeno  prostorové  vytýčení  stavby.  O  provedení 
vytýčení bude proveden zápis. 

5. Před zahájením stavby je stavebník povinen přesvědčit se o tom, že staveništěm neprochází 
žádná podzemní telekomunikační ani jiná vedení. 

6. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného stavu. 

7. Prostor pro zařízení staveniště bude zajištěn a projednán vybraným zhotovitelem stavby ve 
spolupráci s Obcí Mířkov a dotčené pozemky budou nahlášeny vodoprávnímu úřadu před 
započetím stavby.  

8. Bude dodržován plán kontrolních prohlídek stavby.

9. Před prováděním stavby bude vodoprávnímu úřadu předložen povodňový a havarijní plán 
( opatření pro případ havárie - únik ropných látek ze stavebních strojů a pro povodňový stav 
platný po dobu provádění prací), a který bude dodržován po dobu provádění prací.

10. Budou dodrženy veškeré podmínky uvedené ve vyjádření spol. ČEZ Disrtibuce, a.s., ze dne 
28.5.2009, zn. 001034551880 . Toto vyjádření je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

 
11. Budou dodrženy veškeré podmínky uvedené ve vyjádření  SÚSPK ze dne 23.5.2011, zn. 

8352/11-795/11/SÚSPK-D.Toto vyjádření jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

12. Budou dodrženy veškeré podmínky uvedené ve vyjádření Policie ČR ze dne 25.5.2011, zn. 
KRPP-34496-1/ČJ-2011-030106. Toto vyjádření jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

13. Trasa výkopů bude vedena v min. vzdálenosti 3 m od vzrostlých dřevin a 1,5 m od keřů. 
Dále  je  při  výkopových  pracích  třeba  respektovat  ustanovení  ČSN 83  9061,  která  řeší 
ochranu  dřevin  při  stavební  činnosti.  (podmínka  uvedená  v  závazném  stanovisku  MěÚ 
Horšovský  Týn,  odboru  ŽP/OPK  ze  dne  31.5.2011.  č.j.  MUHT  6355/2011  dle  zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). 
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14. Budou dodrženy veškeré  podmínky uvedené ve vyjádření  MěÚ Horšovský Týn,  odboru 
dopravy  a  silničního  hospodářství  ze  dne  18.5.2011.  č.j.  MUHT 5839/2011/DSH.  Toto 
stanovisko je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.  

15. Budou dodrženy veškeré podmínky uvedené ve stanovisku MěÚ Horšovský Týn, odboru 
vnitřních věcí a památkové péče ze dne 18.5.2011. č.j. MUHT 5814/2011. Toto stanovisko 
je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

16. Budou dodrženy veškeré podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s. ze dne 4.8.2011, č.j. 118682/11. Toto vyjádření je nedílnou součástí tohoto 
rozhodnutí.  

17. Budou dodrženy veškeré podmínky uvedené ve vyjádření HZS Plzeňského kraje, územního 
odboru Domažlice ze dne 3.6.2011, zn. HSPM-2855-2/2011 DO. Toto vyjádření je nedílnou 
součástí tohoto rozhodnutí. 

18. Odpady ze stavby budou tříděny bezprostředně při jejich vzniku a předávány k recyklaci. Na 
skládku je možno ukládat pouze nevyužitelné odpady. Se žádostí o kolaudační souhlas nebo 
před užíváním stavby doložte doklady o nakládání s veškerými odpady ze stavby.

19. Kolaudační souhlas lze vydat jen po provedeném zkušebním provozu.   Po dokončení stavby 
čistírny  odpadních  vod  bude  požádáno  u  vodoprávního  úřadu  o  povolení  provedení 
zkušebního provozu stavby podle  § 124 zákona č.  183/2006 Sb.,  o  územním plánování 
a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů, ke kterému bude zejména 
doloženo : 

• protokol  o  vytyčení  prostorové  polohy  povolené  stavby,  který  bude  ověřen  úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem 

• doklad o nepropustnosti kanalizace
• protokoly hutnících zkoušek
• prohlášení o shodě na veškeré použité výrobky
• revize elektrických zařízení 
• doklady o předání a převzetí stavby
• způsob nakládání s veškerými druhy odpadů, které při stavbě vzniknou
• písemný a potvrzený doklad o výsledku jednání s archeologem
• další doklady (pro případ změny stavby apod.)

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Horšovský Týn, obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor životního 
prostředí  obdržel  dne  9.9.2011  žádost  oprávněného  žadatele,  kterým  je  Obec  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,  o povolení stavby vodního díla „Mířkov – kanalizace a ČOV„ podle § 15, odst. 1  zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
o  vydání  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 . . 

Lokalita stavby se nachází  v povodí  vodního toku  Křakovský potok, ČHP:1-10-02-036, 
hydrogeologický rajon Krystalinikum a proterozoikum v povodí Mže po Stříbro a  Radbuzy po 
Staňkov (621).  Projektová  dokumentace  vypracovaná spol.  PROVOD inž.  Spol.  S  r.o.,  v  měs. 
03/2011, zak.  č. 006, řeší výstavbu kanalizace a  centrální ČOV v obci Mířkov. Celková délka 
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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.  Dále bylo v rámci tohoto rozhodnutí 
povoleno  nakládání  s  vodami  v  souladu  s  §  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, v množství:Qpr  = 0,68 l/s-1, Qmax = 3,10  l/s-1, Qměs = 1780 m3/rok-1,  Qrok = 21350 m3/rok-1, 
v emisních limitech v místě výusti v kvalitě : BSK5  :   „p“ = 20,0 mg/l-1,  „m“ = 30,0 mg/l-1, za rok 
0,340 t/rok-1,  NL : „p“ = 25,0 mg/l-1,  „m“ = 35,0 mg/l-1,  za rok 0,430  t/rok-1, CHSKCr  : „p“ = 90,0 
mg/l-1,  „m“ = 130,0 mg/l-1, za rok 1,540 t/rok-1,  N-NH4:   průměr = 10,0 mg/l-1,  „m“ = 15,0 mg/l-1, 
za rok 0,17 t/rok-1, pro účel : vypouštění odpadních vod  z   centrální ČOV obce Mířkov.  Dle 
směšovací  rovnice  imisní  standardy  stanovené  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,  v  bezejmenném přítoku Křakovského potoka, nebudou překročeny. Odbírání 
vzorků bylo v rámci rozhodnutí stanoveno v ukazatelích  CHSKCr     - 4 krát ročně, BSK5   - 4 krát 
ročně, NL – 4 krát ročně,  N-NH4 - 4 krát ročně  na odtoku z ČOV v šachtě SP umístěné před 
měrným objektem. Stanovení emisních limitů bylo provedeno v souladu s § 6, odst.11 cit. nařízení 
vlády  č.  61/2003  Sb. Vzhledem  k  tomu,  že  bude  stavba  realizována  na  území  s  možnými 
archeologickými nálezy, je nutné, aby stavebník respektoval ust. § 22-23 zák.č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové  péči,  ve  znění  pozdějších  novel  a  předpisů.  (Doporučujeme  provést  oznámení 
Archeologickému ústavu v Praze prostřednictvím Západočeského muzea v Plzni, odd. záchranných 
archeologických  výzkumů  –  OZAV,  Koterovská  162,  315  01  Plzeň.  Doporučujeme  provést 
oznámení písemnou formou. Organizace pověřené provádět archeologické výzkumy a vlastník jsou 
povinni  uzavřít  před  samotným  zahájením  archeologických  výzkumů  dohodu  o  podmínkách 
realizace  těchto  výzkumů.  Seznam oprávněných  organizací  na  požádání  poskytne  Západočeské 
muzeum v Plzni, OZAV. Případné archeologické nálezy během zemních prací ohlásit ihned tamtéž. 
Umožnit dohled a záchranný archeologický výzkum odbornému pracovníkovi určené organizace. 
Při  kolaudaci  stavby  předloží  stavebník  písemný  a  potvrzený  doklad  o  výsledku  jednání 
s archeologem). Při provádění stavby budou dodrženy všechny podmínky uvedené v rozhodnutí 
- podmínky k provedení vodního díla (viz. bod 1 – 19). 
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.   

V rámci vodoprávního řízení bylo Městským úřadem Horšovský Týn, odborem životního 
prostředí,  jako příslušným vodoprávním úřadem podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a  o  změně  některých  zákonů  (vodní  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  oznámeno  veřejnou 
vyhláškou dne 8.4.2011 zahájení vodoprávního řízení ve věci žádosti v souladu s   § 115, odst. 8 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a § 144 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
a  jelikož  byly  vodoprávnímu  úřadu  dobře  známy  poměry  staveniště  a  předložená  žádost 
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby vodního díla, upustil vodoprávní 
úřad v souladu s § 112, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů od ohledání na místě a ústního jednání.  Účastníci 
řízení mohli uplatnit své námitky nejpozději do 17. října 2011. V rámci této lhůty nebyly účastníky 
řízení  ani  dotčenými  orgány  námitky  vzneseny.  K  žádosti  byly  žadatelem  doloženy  veškeré 
doklady,  které  jsou nutné k vydání  povolení  pro stavbu vodního díla  (doklady podle § 6 vyhl.  
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č.  432/2001 Sb.,  o  dokladech  žádosti  o  rozhodnutí  nebo  vyjádření  a  o  náležitostech  povolení, 
souhlasů  a  vyjádření  vodoprávního  úřadu,  ve  znění  pozdějších  předpisů).  Všechny  požadavky 
účastníků řízení a dotčených orgánů ke stavbě: „Mířkov – kanalizace a ČOV„ byly zapracovány do 
podmínek  tohoto rozhodnutí.  

Za  vydání  tohoto  rozhodnutí  byl  dne  24.10.2011  Městskému  úřadu  Horšovský  Týn, 
oprávněným žadatelem v souladu s §  6,  odst.  1,  zák.  č.  634/2004 Sb.,  o  správních  poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, uhrazen v hotovosti správní poplatek ve výši 3000,-Kč dle pol. 17, 
bodu 1., písm. i ), cit. zákona o správních poplatcích.

Vodoprávní  úřad  konstatuje  na  základě  výsledku  provedeného  vodoprávního  řízení 
a předložených podkladů a dokladů s ohledem na zájmy chráněné vodním zákonem a předpisů 
s  nimi  souvisejícími,  že  za  předpokladu  dodržování  podmínek  tohoto  rozhodnutí  nedojde  ke 
zhoršení vodohospodářských poměrů v dotčené lokalitě k.ú.  Mířkov ani k dotčení práv či právem 
chráněných zájmů účastníků řízení. 

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

    Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst.1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů odvolání, ve kterém se uvede v jakém 
rozsahu  se  rozhodnutí  napadá  a  dále  namítnutý  rozpor  s  právními  předpisy  nebo  nesprávnost 
rozhodnutí  nebo řízení,  jež  mu předcházelo,  ve  lhůtě  15  -  ti  dnů  ode  dne  jeho oznámení  ke 
Krajskému úřadu Plzeňského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu  v Horšovském Týně, 
odboru životního prostředí. Podané odvolání má v souladu  s ustanovením § 85 odst.1 správního 
řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.  

                                                                                    Ing. Jitka  FIALOVÁ
                                                                                 Vedoucí odboru životního prostředí

  Městského úřadu Horšovský Týn
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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

Na vědomí : --

Přílohy: 
• vyjádření spol. ČEZ Disrtibuce, a.s., ze dne 28.5.2009, zn. 001034551880  
• vyjádření MěÚ Horšovský Týn, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 18.5.2011. č.j. MUHT 

5839/2011/DSH
• stanovisko MěÚ Horšovský Týn, odboru vnitřních věcí a památkové péče ze dne 18.5.2011. č.j. MUHT 

5814/2011
• vyjádření SÚSPK ze dne 23.5.2011, zn. 8352/11-795/11/SÚSPK-D.
• vyjádření Policie ČR ze dne 25.5.2011, zn. KRPP-34496-1/ČJ-2011-030106.
• vyjádření HZS Plzeňského kraje, územního odboru Domažlice ze dne 3.6.2011, zn. HSPM-2855-2/2011 

DO
• vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne  4.8.2011, č.j. 118682/11.

Pozn.  Výše  uvedené  přílohy se  zasílají  všem uvedeným v rozdělovníku.  Originály mapových podkladů výše 
uvedených vyjádření  jsou uloženy u vodoprávního úřadu a účastníci řízení a dotčené orgány státní správy mají  
možnost do nich nahlédnout na vodoprávním úřadě. 

− 1x ověřená projektová dokumentace ( paré č. 1 ) + štítek „ Stavba povolena „ – pouze žadatel po nabytí právní  moci
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů:
• Město Horšovský Týn, nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn (1 vyhotovení)
• Obec Mířkov,  Mířkov č.p. 77, 346 01 Horšovský Týn (1 vyhotovení)

Rozhodnutí bude vyvěšeno v místě obvyklém (na úřední desce) formou veřejné vyhlášky po dobu 
15-ti dnů podle § 25, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyvěšeno dne: ................................................... 

Sejmuto dne:.......................................................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 

Po uplynutí uvedeného období se výše uvedení žádají, aby byly ihned vyplněny údaje o vyvěšení 
a  sejmutí  veřejné  vyhlášky  a  tento  přípis  zaslán  zpět  vodoprávnímu  úřadu  Městského  úřadu 
Horšovský Týn.

Písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup

ode dne:...................................................                                                                                  

do dne: ...................................................

Razítko,  podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
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