
MĚSTSKÝ ÚŘAD STOD
od bor životního prostředí

33301 Stod, nám. ČSA 294, pracoviště okolská 566
tel. 379209 409, fax 379 209 400

Číslo spisu:
Číslo jednací:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

1425/II/OŽPIYa
1426/II/OŽPIYa
Valeš Matěj
379209453
vales mestostod.cz

Stod, dne 07.09.201 I

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Obec Hradec, Hradec 45, 332 11 Hradec, IČ: 256617

(dále jen "stavebník") dne 22.8.20 II podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:

"ČOVa KANALIZACE HRADEC, I. a II. etapa"

na pozemku parc. č. 77/3, 57011, 629/2, 869/7,1014/6,1200/2,1201/3,1204/1,1209/12,1209/18,
1233/10, 1366/2, 1366/22, 1366/38, 1366/39, 1399/1, 1399/6, 1399/7, 1400/1, 1400/2, 1403/2 1405/4,
1424/1,1431/2,1431/3,1435/1,1435/2,1439/1,2271, 2302 2305,2319,2406,2407,2408,2460,2473
2474 a 2477, č.h.p. 1- 10-02-080, 083, 084 hydrogeologický rajon č. 6222 - Krystalinikum a
proterozoikum mezipovodí 'hlavy a dolního toku Radbuzy.

Údaje o předmětu rozhodnutí: Jedná se o odkanalizování obce Hradec a zajištění čištění odpadních od
novou obecní centrální ČOV. ČOV bude umí těna na pozemku parc. č. 2406 v k.ú. Hradec u Stoda na
levém břehu významného vodního toku Radbuza. ČOV je navržena jako mechanicko - biologická o
kapacitě 940 EO. Kanalizace bude oddílná splašková a v I. a II. etapě bude provedena převážně jako
gravitační. ČOV bude zásobována vodou z nově vybudované studny o průměru 140 mm a rnax. hloubky
28111 na pozemku parc. č. 2406 v k.ú. Hradec u Stoda v areálu ČOV.

Stavba zahrnuje:

10 200 - splašková kanalizace
I. etapa - 10 201 - splaš ková kanalizace:
Stoka" A'

Stoka 'OSA I"

Stoka "SA I - I"

Stoka "SA I - 2"

Stoka ,SA 2"

Stoka" A 3"

Stoka "SA 4"

Stoka, A 5"

Stoka "SA 6"

Celkem:

Materiál:

1.18975111 DN 250 z toho 65,28 rn HDPE

399,30 m DN 250

75,00 m DN 250

42,62 m DN 250

32,28 rn DN 250

439 04 111D 250

186 78 111ON 250

138 14 m DN 250 z toho 17,03 rn HDPE

49,371110 250

2.552,282 m

plastové s plným žebrem - pp UR 2 SN 8
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II. etapa - 10 202 - splašková kanalizace
Stoka "SB" 228,91 m ON 300
Stoka "SB" 136,64 m ON 250 z toho 38,70 m l-lDPE
Stoka "SB 2" 85,72 m ON 250
Stoka "SB 2 - I" 39,46 J11 ON 250
Stoka "SC" 185,30 m ON 250
Celkem ON 250 447,12 J11

Celkem ON 300 228,91 m
Celkem 676,03 rn

Materiál: plastové s plným žebrem - pp UR 2 SN 8

10 108 - odpadní lmnalizace vyčištěné vody (SV) a jednotná l{anaLizace (J)

Stoka SV 6,50 m ON 200 (z dosazovací nádrže do stáv. kanal.)
Stoka J 28,52 m ON 400 (k lapači splaven in)
Stoka J 79,06 m ON 500 (od přípojky od LS)
Celkem I14 08 m
Materiál: plastové s plným žebrem - pp UR 2 SN 8

10 105 - vodní zdľoj
Vrtaná studna J-lV - I o výstroji PVC 140/128 mm a maximální hloubce 28 m.

10106 - Vodovod - venkovní část
Vodovod od studny k objektu ČOV, dl. 5035 m, materiáll-lDPE SOR II PE 100

10 102 Stavební část ČOV - spodní stavba
Hladina dna nádrží ČOV je 6,5 m od podlahy, tl. stěn a dna železobetonové
konstrukce tl. 400 mm, obvodový rozměr 21 4 x 12,4 m. Nádrže: nitrifikace,
denitrifikace, regenerace, dosazovací, kalová, MP, PČŠ.

PS 1 - ČOV - strojní technologie
Mechanicko - biologická ČOV navržená na 940 EO, je navržena jako
jemnobublinná nízkozatížená aktivace s regenerací, denitriftkací a separací kalu
v samostatné dosazovací nádrži.

a žádost o vydání povolení k nakládání s vodami:

1.) k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, do významného vodního toku Radbuza v tomto
rozsahu:

Množství: Qprlllll - 1,67 I/s

Qm3' - 5,11 I/s

Qmčs - 5.303 m3/l11ěs

Qrok - 57.793 tis. mJ/rok
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Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (mg/I) :

ukazatel hodnota "p" hodnota .rn" hodnota t/rok

CI-1SKcr 75 140 4,33

BSK5 22 30 1,27

NL 25 30 1,44

N-NJ-J4, 12 20 0,69

Pc 2 3 0,12

2.) k odběru odzemních vod v tomto rozsahu

Qprlllll - O O I I I/s

Qmax - 0,029 I/s

Qrok - 0,3358 tis. m3/rok

počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 12 měsíců

Vodoprávní úřad se v souladu s § 140 zákona Č. 500/2006 Sb., správního řádu usneslo sloučení těchto
řízení. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Odbor životního prostředí Městského úřadu ve Stodě, 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"), podle § 27 zákona Č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního
zákona a § 15 odst. I zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. I stavebního
zákona zahájení vodoprávního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené
s ohledáním na místě na den

03.10.2011 v 09:00 hod.

se schůzkou pozvaných na obecním úřadu v obci Hradec

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do
podkladů rozhodnutí (odbor životního prostředí Městského úřadu ve Stodě, úřední dny, v ostatní dny po
telefonické domluvě).

Poučení:
Účastník řízenl muze podle § 114 odst. I stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgán li, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo tavbě.

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.



é.j. 1426/11/0ŽPIVa str. 4

Nechá-Ii se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Městský úřad
STOn 3

,
Valeš Matěj

referent odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Obecní úřad potvrdí vyvěšení a
sejmutí a po uplynutí stanovené lhůty vrátí zpět Městskému úřadu ve Stodě, odboru životního prostředí.

Vyvěšeno dne: ... "~" .P: ...4.'?~t" Sejmuto dne: .

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

Obdrží:
žadatel, stavebník:
Obec Hradec, IDOS: 5xebhui

ostatní účastníci:
- veřejnou vyhláškou

dotčené orgány:
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni IDOS: amai8a
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd
Městský úřad Stod, odbor výstavby, Nám. ČSA 294,33301 Stod
MěÚ Stod, odbor výstavby, úsek památkové péče, Nárn. ČSA 294, 333 O I Stod
Městský úřad Stod odbor životního pro tředí, Sokolská 566, 333 O I Stod
Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní, Sokolská 566, 333 O I Stod

ostatní:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, Prešovská č.p. 7, 306 37 Plzeň I
Městský úřad Stod - k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Hradec - k vyvěšení na úřední desce


