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Oznámení o zahájení společného územního, stavebního a vodoprávního řízení
"Alternativa Otvice o.s.", zastoupená panem Pavlem Raušem, IČ 28555023, se sídlem Palackého 3654,
430 01 Chomutov, kterou zastupuje Ing. Robert Klement, IČO 13362887, doručovací adresa
Klostermannova 3190, 438 01 Žatec (dále jen "žadatel") podal dne 13.12.2018 podal žádost o vydání
povolení ke společnému územnímu a stavebnímu řízení na stavbu vedenou pod názvem: "Otvice,
splašková kanalizace na p.p.č. 738/34 až 738/40, 738/48 a 738/4" (mimo přípojek) (dále jen "stavba")
na částech pozemkových parcel čísla 738/4, 738/20, 738/48 v katastrálním území Otvice. Uvedeným
dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") na místě záměru:
v tomto rozsahu:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Ústecký kraj
Otvice
716961
Otvice
pozemková parc. č738/4, 738/20, 738/48 v
katastrálním území Otvice
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
1-14-01-0049-1-00
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)
jiné
Přímé určení polohy (konec stavby - souřadnice X, Y) 989841,92; 804577,79
Přímé určení polohy (začátek stavby - souřadnice X, Y) 989940,99; 804471,78
v členění na tyto stavební objekty:
Stoková síť
Druh stokové sítě (Č 42)
Celková délka stok
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle
Č 42)
Nejmenší jmenovitá světlost stoky
Největší jmenovitá světlost stoky
Počet povolovaných odlehčovacích komor
Počet povolovaných čerpacích stanic

gravitační
200,3 m
200,3
250 mm
250 mm
0
0

Údaje o povolené stavbě:
Název kanalizačního systému
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren

Otvice RD 7
stoková síť
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odpadních vod
Kanalizační soustava (Č 24)
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)
Zpracování provozního řádu uloženo
Název vodního díla

kanalizace pro veřejnou potřebu
oddílná
ANO (doplnění stávajícího KŘ)
"Otvice, splašková kanalizace na p.p.č. 738/34
až 738/40, 738/48 a 738/4"

Stavba obsahuje:
- SO 01 - splašková kanalizace: jedná se o stavbu, která bude odvádět odpadní vody z nové obytné
lokality RD v k.ú. Otvice. Kanalizační potrubí bude z PP DN 250, SN 10 o celkové délce 200,3 m.
Celkem bude na trase splaškové kanalizace umístěno 6 kanalizačních šachet DN 1000 z betonových
prefabrikátů s tloušťkou stěny 120 mm, šachtová dna budou prefabrikovaná. Šachta Š5 bude z
prostorových důvodů plastová z PP DN 500 a bude plnit funkci kontrolní. Nově budovaná splašková
kanalizace bude napojena do stávající čerpací stanice na p.p.č. 738/20 v k.ú. Otvice.
Uvedeným dnem bylo vodoprávní zahájeno řízení.
Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad (dále jen „správní orgán“) příslušný
podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona, § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 47 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení vodoprávního řízení,
o povolení k nakládání s vodami a povolení stavby vodního díla, ve kterém podle § 112 odst. 2
stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto
oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad,
úřední dny pondělí a středa 8:00-17:00 hodin a po telefonické dohodě i úterý a čtvrtek 8:00-15:00 hodin
a pátek 8:00-13:00 hodin).
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům se v řízení s velkým počtem
účastníků identifikují označením pozemků a staveb:
- pozemková parc. č. 738/1, 738/19, 738/21, 738/24, 738/25, 738/34, 738/35, 738/36, 738/37,
738/38, 738/39, 738/40, 738/41, 738/42, 738/43, 738/44, 738/46, 738/47, 738/101, 738/102,
738/103, 738/104 v katastrálním území Otvice
Poučení
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem,
o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které
překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody
podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se
podle zvláštního právního předpisu zabývá.
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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; k námitkám, které překračují uvedený
rozsah, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Toto oznámení o zahájení řízení musí být vyvěšeno po dobu zákazu na úřední desce i elektronické desce
příslušného obecního úřadu.
Obec Otvice se tímto žádá o sdělení tohoto oznámení ve svých částech i dalším způsobem v místě
obvyklým.
Úřad po vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem
umožňující dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu

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

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

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

„otisk úředního razítka“

Ing. Hana Hanzíková
Referent odboru životního prostředí
Doručí se
Veřejnou vyhláškou zveřejněním na úřední desce podobu 15 dnů.
účastníci vodoprávního řízení podle § 27 dost. 1 SŘ (do vlastních rukou) – zmocněnec
Ing. Robert Klement, IDDS: xqk4e7t
Dalším dotčeným osobám a subjektům se rozhodnutí doručuje vyvěšením na úřední desce a
elektronické úřední desce Magistrátu města Chomutova
účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odst. 2 a 3 SŘ (do vlastních rukou)
- pozemková parc. č. 738/1, 738/19, 738/21, 738/24, 738/25, 738/34, 738/35, 738/36, 738/37,
738/38, 738/39, 738/40, 738/41, 738/42, 738/43, 738/44, 738/46, 738/47, 738/101, 738/102,
738/103, 738/104 v katastrálním území Otvice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Obec Otvice, IDDS: mb7buqg
Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
dotčené orgány (doručenka)
Magistrát města Chomutova, Odbor RaI, Úsek územního plánování
Magistrát města Chomutova, Odbor stavební úřad, Orgán státní památkové péče
Magistrát města Chomutova, Odbor ŽP, odpadové hospodářství,
Městský úřad Jirkov, Odbor stavební úřad a životní prostředí, IDDS: 9zcbsra
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