MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE
Odbor životního prostředí
náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579
344 20 Domažlice
Spis. značka:
Číslo jednací:
Počet listů:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

OŽP-11058/2022
MeDO-74738/2021-Aul-DS
5
Aulická Lenka
379 719 263
lenka.aulicka@mesto-domazlice.cz
11.1.2022

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A URČENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NÁMITEK
obec Chodská Lhota, IČO 00572543, Chodská Lhota č. p. 83, 345 06 Kdyně
(dále jen "stavebník") podala dne 24.11.2021
žádost o vydání stavebního povolení
podle ustanovení § 15 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") , a podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), pro stavbu vodního díla (dále jen "stavba"):
Rekonstrukce dešťové kanalizace - III/1921 a III/1923 Chodská Lhota
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru
nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Čísla hydrologického pořadí
ID útvaru povrchových vod
Hydrogeologický rajón
ID útvaru podzemních vod
Přímé určení polohy (konec stavby) (souřadnice X, Y)

Telefon: 379 719 111

Fax: 379 722 763

Bank. spojení:

Plzeňský kraj
Chodská Lhota
652253
Chodská Lhota
parc. č. 3982, 3641/1, 3647/1, 3626/7, 3626/1, 752/3 v
katastrálním území Chodská Lhota
10281162
pravostranný přítok Andělice
1-10-03-0200-0-00Digitálně podepsal Bc. Petr März
BER_0330 ChodskáDatum:
Úhlava od
pramene po
ústí do toku
12.01.2022
12:36:30
+01:00
Úhlava
6310
63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy
Stoka „A“ Š1: 1109323,16; 850473,14
Stoka „B“ Š12: 1109322,73; 850504,10
Stoka „C“ Š17: 1109293,86; 850339,56
Stoka „D“ Š22: 1109234,78;849986,74
Stoka „E1“, „E2“ Š30: 1109205,25; 849929,93
Stoka „F“ Š37: 1109173,75; 849862,95
109782579/0300
104594982/0300
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Přímé určení polohy (začátek stavby) (souřadnice X, Y)

Stoka „A“ Š11: 1109148,23; 850666,34
Stoka „B“ Š16: 1109260,58; 850593,31
Stoka „C“ Š29: 1109321,87; 850423,21
Stoka „D“ Š22: 1109266,57; 850261,69
Stoka „E1“, „E2“ Š36: 1109215,94; 849972,18
Stoka „F“ Š38: 1109166,16; 849868,09

Údaje o předmětu rozhodnutí
Povolované vodní dílo
Kanalizační soustava
Charakter kanalizační soustavy
Účel užití vodního díla

stoková síť - dešťová kanalizace - § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona
jiná
pouze dešťová
odvedení dešťových vod z komunikace a přilehlých pozemků

Jedná se o stavbu
Stoková síť
Druh stokové sítě
Celková délka stok
Délky stokové sítě dle druhu
stokové sítě

Vedlejší stavby

gravitační
804,04 m
Stoka „A“ plast DN400 - 500 celkem dl. 274,40 m (DN500-24,26 m;
DN400 – 250,14 m) – nová část
Stoka „B“ plast DN300 - 400 celkem dl. 121,34 m (DN400 - 96,45 m;
DN300 – 24,89 m) - rekonstrukce
Stoka „C“ plast DN300 dl. 18,89 m – nová část
Stoka „D“ plast DN400 - 500 celkem dl. 278,07 m (DN500 – 72,32 m;
DN400 – 205,75 m) - rekonstrukce
Stoka „E“ BT DN400 dl. 2 m - oprava
Stoka „E1“ plast DN300 dl. 54,33 m - nová část
Stoka „E2“ plast DN300 dl. 42,56 m - rekonstrukce
Stoka „F“ ŽB DN400 dl. 12,45 m – výměna
vsakovací příkop č. I: d - 77 m, š. - 1,35 m, h. 0,8 m – úprava silničního
příkopu
vsakovací příkop č. II: d – 64 m, š. 2,0 – 3,2 m, h. 0,8 – 1,0 m - úprava
silničního příkopu
záchytný příkop č. III: d – 85 m, š. 1,0 m, h. 0,5 – 0,8 m - úprava silničního
příkopu

Popis stavby:
Dokumentace obsahuje technické řešení celkové rekonstrukce stávající dešťové kanalizace při silničním
průtahu zastavěného území obce Chodská Lhota za účelem odvádění srážkových vod ze zpevněných
povrchů silnice včetně sousedních pozemků a nemovitostí odvodněných do stávající kanalizace. Dešťová
kanalizace je tvořena betonovými troubami DN300 - DN1000 z 60 - 70. let 20. stol., novější kanalizace z
plastových trub DN300 horní části obce (odbočení na Štefle) a odvádí prakticky veškeré srážkově vody ze
zastaveného území obce. V rámci rekonstrukce silničního průtahu se předpokládá uložení nové kanalizace
do stávajícího otevřeněho silničního příkopu v horní části obce s podchycením obou příkopů horskými
vpusťmi. Zbývající kanalizace mají být převážně rekonstruovány.
Na základě stanoviska správce povodí a vyjádření vodoprávního úřadu byla projektová dokumentace
doplněna posouzení možnosti vsakování dešťových vod a na jejím základě došlo k doplnění projektové
dokumentace o plochy a objekty systému hospodaření se srážkovými vodami:
- ponechání otevřeného příkopu v délce 85 m na počátku obce
- zřízení vsakovacího příkopu v délce 77 m na zatravněné ploše pod hasičskou zbrojnicí
- využití stávajícího silničního příkopu u objektu obecního úřadu.
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Vsakovací příkopy budou po pročištění koryta opatřeny pohozem z hrubého kameniva, kdy vsakovací a
retenční účinek bude podpořen příčnými hrázkami z hrubého kameniva.

K podkladům rozhodnutí bylo předloženo:
-

žádost podle ustanovení vyhlášky o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech
povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
plná moc
stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, s. p. ze dne 21.8.2019 pod č. j. PVL-54837/2019/340/Ha
závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje OÚ Domažlice ze dne 21.11.2018
pod č. j. HSPM-4424-2/2018 DO
změna územní rozhodnutí vydaná stavebním odborem MěÚ Kdyně ze dne 23.11.2020 pod č. j.
MeDd/2020/3064 a souhlas podle § 15 odst. 2 cit. stavebního zákona
koordinované závazné stanovisko vydané MěÚ Domažlice pod č. j. MeDO-85568/2018-Vac ze dne
29.11.2018
povolení provádění stavby v silničních ochranných pásmech vydané odborem dopravy MěÚ Domažlice
pod č. j. MeDO-58440/2020-San ze dne 20.10.2020
vyjádření Správy a údržby silnic PK, p. o. ze dne 1.11.2018 pod zn. 34027/18/SUSPK-D
souhlasy vlastníků dotčených pozemků vyjádřených na situaci stavby
sdělení ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 22.2.2019 pod zn. 0101064369 a 0101064368
stanovisko GasNet Služby, s. r. o. ze dne 30.1.2019 pod zn. 5001853889
vyjádření CETIN a. s. ze dne 4.2.2019 pod č. j. 512858/19
sdělení ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 22.2.2019 pod č. j. 0700012642 a 0700012643
sdělení Telco Pro Services, a. s. ze dne 22.2.2019 pod zn. 0200872372 a 0200872373
2x projektová dokumentace, kterou zpracovala Ing. Jitka Kovaříková, odborná způsobilost v oboru
vodohospodářské stavby - číslo 0200222, pod č. zakázky 12/2018, datum X/2018

Dnem obdržení žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice, jako vodoprávní úřad příslušný podle §106 odst.1
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. 4 vodního zákona a § 15 odst.
1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112
odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona
upouští od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu jsou dobře známy poměry a žádost poskytuje
dostatečný podklady pro posouzení žádosti. Podle § 115 odst. 8 vodního zákona a 36 odst. 1 správního
řádu mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy
do
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Vodoprávní úřad současně dává účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek a připomínek. 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
ve smyslu zásady koncentrace řízení zakotvené v § 115 odst. 8 vodního zákona nepřihlíží.
Do podkladů rozhodnutí lze ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu nahlédnout v budově Městského úřadu
Domažlice, odboru životního prostředí (II. patro, kancelář č. 306), U Nemocnice č. p. 579, Domažlice ve
dnech Po, St 7:30-12:00 a 12:30-17:00 hod., Út, Čt 7:00-11:30 a 12:00-15:15 (nejlépe po předchozí
telefonické domluvě).
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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 ve výše uvedené lhůtě (§ 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 stavebního řízení:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a. s., GasNet
Služby, s. r. o.
V případě řízení s velkým počtem účastníků se účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a f) identifikují
označením pozemků a staveb podle § 110 odst. 7 stavebního zákona a doručuje se jim podle § podle § 144
odst. 3 správního řádu veřejnou vyhláškou.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 244, 245, 246, 247, 198, 265, 266, 120, 8, 316, 216, 97, 81, 80, 286, 239, 237, 218, 238, 67, 65/1,
63, 60, 55, 47, 43, 33, 234, 25/2, 22, 20, 17, 233, 117/1, 116, 7, 5, 4, 2, 197, parc. č. 4136, 216/2, 216/3,
205/2, 198, 206/4, 3626/6, 3626/9, 19, 197, 3686/3, 207/5, 3943, 3945, 3946, 3947, 3951, 3626/10,
3626/8, 157/2, 157/1, 3626/33, 142, 3626/34, 3626/35, 131, 132, 752/4, 752/9, 759/1, 970/3 (1026 d.
1, 2), 970/11, 1029/3, 1029/2, 1033, 1037, 3681/1, 99/2, 99/1, 82/1, 4784, 72/2, 3630/3, 62/1, 3630/2
(ZE 3630/2), 184, 183, 3735, 17/2, 17/1, 16, 3686/3, 2722/1, 3687/1, 3952, v katastrálním území
Chodská Lhota.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Chodská Lhota č.p. 149, 130, 129, 122, 124, 128, 66, 51, 173, 83, 11, 96, 159, 48, 45, 145, 18, 23, 24.
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci,
způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho
vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající
věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují
rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, 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 stavebního zákona nepřihlíží.

Bc. Petr März
vedoucí odboru životního prostředí
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Obdrží:
stavebník (dodejky)
obec Chodská Lhota, IDDS: xaubwgz
účastníci stavebního řízení s postavením účastníků řízení podle § 109 odst. 1 písm. c) a d) stavebního
zákona (dodejky)
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
CETIN a. s., IDDS: qa7425t
GasNet Služby, s. r. o., IDDS: jnnyjs6
účastníci stavebního řízení s postavením účastníků řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona
se podle § 110 odst. 7 stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb a podle § 144 odst. 3
správního řádu se vyrozumívají veřejnou vyhláškou (veřejná vyhláška)
- vlastník sousedního pozemku nebo kdo má k němu právo odpovídající věcnému břemenu
st. p. 244, 245, 246, 247, 198, 265, 266, 120, 8, 316, 216, 97, 81, 80, 286, 239, 237, 218, 238, 67, 65/1,
63, 60, 55, 47, 43, 33, 234, 25/2, 22, 20, 17, 233, 117/1, 116, 7, 5, 4, 2, 197, parc. č. 4136, 216/2, 216/3,
205/2, 198, 206/4, 3626/6, 3626/9, 19, 197, 3686/3, 207/5, 3943, 3945, 3946, 3947, 3951, 3626/10,
3626/8, 157/2, 157/1, 3626/33, 142, 3626/34, 3626/35, 131, 132, 752/4, 752/9, 759/1, 970/3 (1026 d.
1, 2), 970/11, 1029/3, 1029/2, 1033, 1037, 3681/1, 99/2, 99/1, 82/1, 4784, 72/2, 3630/3, 62/1, 3630/2
(ZE 3630/2), 184, 183, 3735, 17/2, 17/1, 16, 3686/3, 2722/1, 3687/1, 3952, v katastrálním území
Chodská Lhota
- vlastník sousední stavby nebo kdo má k ní právo odpovídající věcnému břemenu
Chodská Lhota č.p. 149, 130, 129, 122, 124, 128, 66, 51, 173, 83, 11, 96, 159, 48, 45, 145, 18, 23, 24
dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, IDDS: p36ab6k
Město Kdyně, Stavební odbor, IDDS: myqbdp5
Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, ochrana ovzduší, U Nemocnice 579, 344 01 Domažlice
Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, U Nemocnice 579, 344 01
Domažlice 1
Městský úřad Domažlice, odbor dopravy, U Nemocnice 579, 344 01 Domažlice 1
úřady pro vyvěšení veřejné vyhlášky a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
MěÚ Domažlice
obec Chodská Lhota

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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