Městský úřad Tachov
Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Odbor životního prostředí
Váš dopis č.j.:
Ze dne:
Spis.značka:
Naše č.j.:

3463/2018-OŽP
697/2019 - OŽP/TC

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Štelmák
374 774 285
pavel.stelmak@tachov-mesto.cz

Datum:

11.03.2019

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné
řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne
10.12.2018 podal
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, IČ 47700521
Studentská 328, 360 07 Karlovy Vary
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr

na stavbu:
"Stráž - kanalizace"
(dále jen "stavba") na p.p.č. 623/1 (ostatní plocha), 3376/1 (ostatní plocha), 3376/4 (ostatní plocha),
3400/6 (ostatní plocha) v katastrálním území Stráž u Tachova.
Stavba obsahuje:
název
splašková gravitační stoka "S"
splašková gravitační stoka "S-1"
tlaková splašková kanalizace "V"

materiál/profil
kamenina DN 250
kamenina DN 250
PE 100 RC d 50x4,6 mm

délka
236 m
139 m
90 m

Název vodního toku: bezejmenný přítok, IDVT 10266377
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-01-0910-0-00
Říční kilometr (staničení): 0,08
Název a kód vodního útvaru: Úhlavka od pramene po Výrovský potok, BER_0080
Účel užívání povolené stavby vodního díla: odvádění odpadních vod
Určení polohy vodního díla (orientačně) souřadnice S-JTSK
začátek Y=866328 X=1071455
konec Y=866327 X=1071650
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje situaci stavby se
zakreslením stavebního pozemku a požadovaným umístěním stavby.
III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem;
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
2. Budou respektována veškerá podzemní a nadzemní vedení a jejich ochranná pásma včetně povinností
vyplývajících z jejich právní ochrany a budou dodrženy požadavky vlastníků (provozovatelů)
jednotlivých sítí uvedených ve vyjádření:
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 07.11.2016 zn. 1101209577
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 10.04.2018 č.j. 584208/18
- GridServices, s.r.o. ze dne 05.11.2018 zn. 5001806862
3. Budou respektovány připomínky SÚS PK ze dne 23.10.2018 zn. 1933/18/SÚSPK-T
- Investor a následně i zhotovitel budou dále postupovat v souladu s podmínkami smlouvy o omezení
užívání nemovitostí ve správě SÚS PK.
- Stavba kanalizace v silnici č. II/195 bude provedena před rekonstrukcí silnice a bude koordinována
s SÚS PK, p.o.
- Silnice č. III/1951 – oprava komunikace bude provedena v rozsahu min. ½ jízdního pruhu.
4. Budou respektovány připomínky Povodí Vltavy, s.p. ze dne 05.11.2018 zn. 57433/2018-343/Ju:
- Zahájení a ukončení prací bude v předstihu min. 14 dní nahlášeno písemně nebo na e-mail správci
toku. Budou s ním projednány veškeré změny týkající se toku a příbřežních pozemků v pruhu šíře 6
m na obě strany od osy toku. Správce toku bude přizván k odsouhlasení prací na toku, bude přizván
ke kolaudaci nebo jinému závěrečnému řízení. Nejpozději při něm bude správci toku předáno
geodetické zaměření skutečného provedení v systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v., a to
v digitální podobě (včetně textového souboru bodů). Situaci zaměřeného území je třeba zakreslit ve
výkresu formátu dgn, dwg nebo dxf a předat na CD nosiči nebo zaslat na e-mail.
5. Budou respektovány připomínky Vodárny a kanalizace Karlovy Vary ze dne 27.08.2018 č.j.
7139/18/02
- Požadujeme, aby jednotlivé díly PE potrubí byly spojovány pomocí elektrotvarovek.
- Řad tlakové kanalizace bude označen vytyčovacím vodičem (min. 4 mm2), který bude uložen pod
potrubí a bude vyveden do všech poklopů na armaturách, a jehož funkčnost bude před přejímkou
prokázána zkouškou vytýčení. Spojování vodiče bude provedeno izolovanými spojkami.
- Práce budou v předstihu nahlášeny na naše provozy vodovodů a kanalizací a bude postupováno dle
jejich pokynů. Rovněž před záhozem budou přizváni pracovníci našich provozů.
- Investor je povinen zajistit geodetické zaměření stavby dle aktuální směrnice Vodakvy, které musí
být před kolaudací zkontrolováno odpovědným pracovníkem Vodakvy. Přiloženo bude kladečské
schéma dle skutečného provedení a situace z projektu stavby – u nových řadů.
6. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2019.
7. Při provádění stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby,
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Stavbu provede oprávněná osoba
k provedení stavby.
8. Stavebník zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta.
9. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby bude vodoprávní úřad
požádán o jeho vydání.
Odůvodnění:
Dne 10.12.2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 183/2018
Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných
vodoprávnímu úřadu. Byly doloženy souhlasy vlastníků dotčených pozemků k umístění a provedení
stavebního záměru podle ustanovení § 184a stavebního zákona, současně také smlouva o právu provést
stavbu uzavřená s Městysem Stráž a smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK. Dále
stanovisko správce povodí a vodního toku a další doklady.
Vydaná závazná stanoviska dotčených orgánů:
- MěÚ Tachov OVÚP ze dne 13.9.2018 č.j. 3362/2018-OVÚP/TC
- MěÚ Tachov OŽP ze dne 27.09.2018 č.j. 2308/2018-OŽP/TC (odpadové hospodářství)
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- HZS PK ÚO Tachov ze dne 21.08.2018 č.j. HSPM-3243-2/2018 TA
- KHS PK ze dne 31.08.2018 č.j. KHSPL/23548/21/2018
Vydaná rozhodnutí:
- MěÚ Tachov ODSH povolení zvláštního užívání komunikace ze dne 07.11.2018 č.j. 9844/2018ODSH/TC-5
Projektovou dokumentaci stavby vypracoval SUDOP Project Plzeň a.s., odpovědný projektant Petr
Krátký ČKAIT 0201886. Předmětem akce je odkanalizování severního okraje městyse Stráž.
V zájmovém území je zástavba tvořena rodinnými domy, které jsou situované podél státních silnic II/195
směrem ze Stráže na Bor a III/1951 směrem ze Stráže na Bonětice a podél místní komunikace.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního
jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně byla dána možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí. Účastníci řízení neuplatnili návrhy ani námitky a k podkladům rozhodnutí se
nevyjádřili. Oprávněné připomínky účastníků řízení vyplývající ze stanovisek doložených k žádosti jsou
zohledněny v podmínkách rozhodnutí.
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány
a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem,
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová
dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal
důvody, které by bránily povolení záměru.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených. Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky.
Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může podle ust. § 81 až 86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
odvolat do 15ti dnů, přičemž prvním dnem této lhůty je den následující po dni jeho oznámení, ke
Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího úřadu. Odvolání jen proti odůvodnění je
nepřípustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
(otisk úředního razítka)

RNDr. Miroslav Rolko v.r.
vedoucí odboru životního prostředí
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tachov a městyse
Stráž a dále zveřejněno způsobem zajišťujícím dálkový přístup. Za den doručení se považuje 15. den
vyvěšení na úřední desce.

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve
výši 3000 Kč byl zaplacen dne 01.02.2019.
Obdrží:
Účastníci řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, IDDS: fjayisv
sídlo: Studentská č.p. 328/64, Doubí, 360 07 Karlovy Vary 7
Účastníci řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu
Městys Stráž, IDDS: wbka89d
sídlo: Stráž č.p. 1, 348 02 Bor u Tachova
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26
Město Tachov, úřední deska, Hornická č.p. 1695, 347 01 Tachov 1
vyvěšeno pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická, Děčín
vyvěšeno pro: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha
vyvěšeno pro: GridServices, s.r.o., Plynárenská 499, 602 00 Brno
vyvěšeno pro: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328, 360 07 Karlovy Vary
vyvěšeno pro: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178, 150 00 Praha
vyvěšeno pro osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 174, 306/1, 307/1, 344, 354, 355, 357, 358, 359/1, 359/2, 363, 366/1, 367, 389, 433, 457, 485,
509, 523, parc. č. 610/4, 615/3, 615/6, 617, 620/1, 620/2, 620/4, 623/2, 623/3, 623/4, 625/2, 625/3,
625/4, 1142/1, 1142/3, 1142/4, 1142/5, 1142/7, 1142/8, 1145/1, 1145/2, 1146/1, 1147, 1148/1,
1150/2, 3400/7, 3402/1, 3544, 3561, 3590, 4235, 4236, 4237 v katastrálním území Stráž u Tachova
vyvěšeno pro osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Stráž č.p. 190, č.p. 172, č.p. 236, č.p. 244, č.p. 240, č.p. 241, č.p. 245, č.p. 249, č.p. 251, č.p. 253,
č.p. 260, č.p. 298 a č.p. 313
Dotčené orgány
Městský úřad Tachov, odbor výstavby a územního plánování, Hornická č.p. 1695, 347 01 Tachov 1
Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství, Hornická č.p. 1695, 347 01 Tachov 1
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, IDDS: 5ixai69
sídlo: Nádražní č.p. 2437/2, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Územní pracoviště Tachov, IDDS:
samai8a
sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Městský úřad Tachov, odbor školství a památkové péče, Hornická č.p. 1695, 347 01 Tachov 1

