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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
„Hrob, Verneřice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu “
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1659, 415 50 Teplice
(dále jen "stavebník"), kterého na základě plné moci zastupují Severočeské vodovody a kanalizace,
a.s., dne 17.2.2016 podal u Magistrátu města Teplice, odboru dopravy a životního prostředí žádost
o vydání stavebního povolení k výše uvedenému vodnímu dílu. Dnem podání je zahájeno řízení.
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající kanalizační stoky z betonového potrubí a
rekonstrukci stávajícího vodovodu. Stávající kanalizace bude přeložena do komunikace a zahloubena.
Sávající vodovod bude místy přeložen do komunikace do souběhu s kanalizací.
Na trase kanalizační stoky je navrženo celkem 13 ks nových typových prefabrikovaných kanalizačních
šachet DN1000 z betonových dílců opatřených poklopem DN 600 pro třídu zatížení D400.
Rekonstrukce kanalizační stoky A v ul. Teplická začíná napojením ve stávající spojné kanalizační
šachtě umístěnou za odlehčovací komorou. Druhá část stoky A vede od křižovatky Teplická nahoru
v žulové komunikaci k hlavní příjezdové komunikaci Hrob III. Třetí část stoky A vede hlavní
příjezdovou komunikací III tř. směrem na Mikulov a končí v křižovatce ul. Mlýnská. Stávající
odvodnění komunikací zůstane beze změn, stávající uliční vpusti budou přepojeny na novou stoku
kanalizace.
Vodovodní řad bude v souběhu s rekonstrukcí kanalizace. Na trase vodovodního řadu jsou navrženy 2
ks hydrantů (stávající hydrant před objektem č.p. 166 schválen pro požární účely, bude v rámci akce
přesunut o 25m, druhý podzemní hydrant před objektem č.p. 87 slouží pro provozní účely) a 7 ks
uzavíracích šoupat.
Rekonstrukce vodovodního řadu 1 v ul. Teplická začíná napojením za stávajícím uzávěrem před
objektem č.p. 47. Přeložka řadu první část 2 vede od křižovatky Teplická nahoru v žulové komunikaci
k hlavní příjezdové komunikaci Hrob III tř. Druhá část řadu 2 vede hlavní příjezdovou komunikací III.tř.
směrem na Mikulov a končí v křižovatce ulice Mlýnská (jedná se o rekonstrukci ve stávající trase.
Rekonstrukce vodovodního řadu končí napojením v uzlu T v místě křižovatky Mlýnská před objektem
č.p. 121.
Stavbou dotčené pozemky p.č. 542/3, 537, 542/1, 390/35, (538/1 – prohloubení kanalizace „AC“ ve
stávající trase) k.ú. Verneřice u Hrobu, okres Teplice, Ústecký kraj.
Stavba je členěna na následující inženýrské objekty:
IO 01.1 – Kanalizace stoka A:
IO 01.1.1 – přeložka, stoka KT DN 400 dl. 60m
IO 01.1.2 – přeložka, stoka KT DN 400 dl.205m
IO 01.1.3 – rekonstrukce ve stávající trase, stoka KT DN 300 dl. 239m
IO 01.2 – Kanalizace stoka AB – prodloužení, stoka KT DN 300 dl. 4m
IO 01.1 – Kanalizace stoka AC – prohloubení ve stávající trase, stoka KT DN 300 dl. 33m
Celková délka kanalizačních stok 541 m.
IO 02.1 Vodovodní řad 1 – stávající trasa, řad LT DN 80 dl. 26m
IO 02.2 Vodovodní řad 2
IO 02.2.1 – přeložka, řad LT DN 80 dl. 196m
IO 02.2.2 – rekonstrukce ve stávající trase, řad LT DN 80 dl. 246m
Celková délka vodovodu 468 m.
Účel stavby :
Jedná se o vodovodní řad zajišťující rozvod pitné vody a o stoku kanalizace zajišťující odtok odpadních
splaškových i dešťových vod z dané lokality.
_____________________________________________________________________________________________________
pracoviště: odbor dopravy a životního prostředí, Mírové nám. 2970/7, 415 01 Teplice
e-mail: stelzerova@teplice.cz
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Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 104 odst. 2. písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušný dle ustanovení zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle § 15
odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"),
podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona
oznamuje zahájení vodoprávního řízení
a v souladu s ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání,
jelikož jsou mu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
navrhované stavby.
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou své námitky a stanoviska uplatnit, popřípadě doplnit,
v termínu do 18.3.2016. K později uplatněným námitkám a stanoviskům, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto.
Do podkladů řízení lze nahlédnout na Magistrátu města Teplice, odbor dopravy a životního
prostředí, Mírové nám. 2970/7, Teplice, 1. patro, v úřední dny pondělí a středa v době od 8,00 do
12,00 a od 13,00 do 17,00 hod. (v ostatní dny po telefonické domluvě).
Upozornění:


Vodovodní, kanalizační přípojky a uliční vpusti nejsou součástí vodoprávního řízení, neboť přípojka není
dle ust. § 55 odst. 2 zák. č. 254/2001(vodní zákon), vodním dílem, a proto zdejší vodoprávní úřad není
příslušný k vydání stavebního povolení, popř. povolení stavby na ohlášení.

Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 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 nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

„Otisk úředního razítka“

oprávněná úřední osoba
Anita Stelzerová os. č. 2025
odborný pracovník ODŽP
vedoucí ODŽP: Bc. Ivana Müllerová

Upozornění:
Kanalizační a vodovodní přípojky, uliční vpusti nejsou součástí vodoprávního řízení, neboť přípojka není dle ust.
§ 55 odst. 2 zák. č. 254/2001(vodní zákon), vodním dílem, a proto zdejší vodoprávní úřad není příslušný k vydání
stavebního povolení, popř. povolení stavby na ohlášení.
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Teplice po dobu 15 dnů.

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

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

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

Obdrží na dodejku:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice za stavebníka, kterým
je Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Doručí se účastníkům řízení veřejnou vyhláškou





Město Hrob, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Teplice, Ústecký kraj
prostřednictvím Správy a údržby silnic ÚK, p.o.,
RWE Distribuční služby, s.r.o., UPC ČR, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ
Distribuce, a.s., ARRIVA TEPLICE s.r.o.,
Ludmila Mynaříková, Zdeňka Strůnková, Karel Strůna, Františka Dbalá, Studničková Hana,
Petr Kučera, Jan Litochleb, Ladislav Litochleb, Anežka Marzelínová, Klára Babková, Lucie
Dubčeková,
Jan Fedák- Ústí nad Labem, Jan Fedák - Hrob, Iveta Poláková, Petr Filipec, Zuzana Kosová,
Jiří Kastner, Věra Kotková, Dillge Tomas Kurt, Helena Tomasová, Alena Borlová, Rudolf Borl,
Karel Borovička, Tomáš Borovička, Petra Borovičková, Martina Simmerová, Mgr. Alena
Magdalena Schnellyová,

MgMT, od. pro styk s veřejností – vývěska
Město Hrob - vývěska
dotčené orgány :
1. MgMT, odbor ODŽP – od. dopravy (Ing. Chlupsová), nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
2. Městský úřad Duchcov, odbor výstavby a ŽP, nám. Republiky 5, 419 01 Duchcov
3. Městský úřad Hrob, silniční správní úřad, U Radnice 234, 417 04 Hrob
4. MZ ČILZ, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
5. Krajská hygienická stanice ÚK, J. Wolkera 4, 415 01 Teplice
6. Hasičský záchranný sbor ÚK, ÚO Teplice, Riegrova 1898, 415 01 Teplice
na vědomí:
7. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

