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bilance t/r
3,0
1,0
1,0

p mg/l
50
110
60

VEREJNA VYHLASKA
oZNÁMENi

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Severočeská vodárenská špol€čnost a.s., IČo 49099469, Přítkovská č.p, 1689,4l5 50 Teplice 1,

prostřednictvím svého zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., Přítkovská l689,4l5 50

Teplice, v zastoupení lng. Jiřího Marka

(dá|ejen "stavebník") dne l2.9.2016 podal žádost o vydání povolení podle § 8 písrrr.c) vodního zákona k
nakládání s ýodam| které spočívá ýe ýypoušlění vyčištěnj,ch odpadních voíl z ČOV na p.č.k, 2570
k.ú. Dolní Chřibská tlo vodnílto íoku Chřibská Kamenice p.č.k. 40/1 k.ú. Dolní Chřibská

3,05 l/s'l průnt. 0,86 l/s'l max. čerpané 3,8 l/s1
3 314 ti/měsíc 26 718 m3/rok

m mg/l
30

l10
40

a o vydání stavebrrího povolení ke zřízerrí vodního díla:

,,Chřibská - odstranění výustí DC92,DC93,DC94 a rekonstrukce vodovodu,,

na pozemku parc. č,2570, 2572,2569,2568, 1411, 40lI,27 611,284,286 v katastrálním írzern í Doln í

Chřibská, parc, č. l82, 194,|9611,197l1,20l,Z02,2I1,216,220,221,256,Z8Zl1,3l8,33011,33014,
3'70,3'7911,395, 398, 399, 400, 47511,49511,49513,544 v katastrálním území Chřibská

Uvedenýln dnem bylo zahájeno íízení.

Popis stavbyl

Jedná se o novostavbu splaškové kana]izace a centrálníČOV pro 450 EO ve městě Chřibská v nové trase

a rekonstrukci vodovodu ve stávajíci trase část 1. a2. av nové tlase část 3.

Kapacity:,
SO 01 - Cistírna odpadních vod

l|. ío,
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SO 01.1 - Spodní stavba
- 2 samostatné podélnou stranou sousedící, obdélníkové, podzemní, železobeto-

nové nádrže o vnějším rozměru d=9,70, š=6,50, v=5,85 m,
- podzemní železobetonová rrádrž kalojemu o vnějším rozměru 6,8 x 4,9 x 3,6 m,

zakrytá železob etonovým stro pem
SO 01.2 - Hrubé předčištěni

- zahrnuje strojní a ruční čes|e na přítokrr odpadních vod, lapák písku a rozdělo-
vací objekt, vše na ŽB desce s obvodovým zakrytím a zastřešením celé části,
s cílem ochrany proti povětrnostním vlivům

SO 01.3 - Nadzemní objekt
- jde o zděnou nadzemní stavbu, vnější půdorysný rozměrje 5,65 x 4,9 m, kde

jsou umístěny rozvaděče elektroinstalací, elektrornotory a dmychadla a pros-
tor obslulty COV.

SO 01.4 - Zpevněné plochy
SO 01,5 - Příjezdová komunikace k ČOV
SO 01.6 - Oplocení
SO 01.7 - Terénní úprary
SO 01.8 - Sadové úpraly
PS 0l - Tejhnologie Čov u Čsov
Ps 01.1 - CsoV
PS 0l,t.l - Technologie ČSoV
PS 01.1.2 - Elektro a MaR
PS 01.2 - Hrubé předčištění
PS 01.3 - Biologická čá§t Čov
PS 01.4 - Kalojem
PS 01.5 - Drnychárna
PS 01.6 - Elektro
PS 01.7 - MaR
IO 01 - Vodovodní přípojka ČOV

- přípojka vodovodu plastová PEHD 32 x 3,0 mm, l28m
IO 02 - Odtok předčištěné vody

- potrubí kanalizační hrdlové kameninové KTH 200 mm, l l5 m
IO 03 - Přípojka NN
IO 04 - Splašková kanalizace, stoka A

- potrubí kana|izační hrdlové kameninové KTH 300 mm, 1l03,5 m
- 1hybka, potrubí karralizační kameninové KTH 300 mm, 73 m
- CSOV, železobetonová čerpací stanice odpadních vod, l komplet
- potrubí výtlaku PEHD 90 mm ( materiál PE l00RC, SDR 17 ), 135 m
- počet napojených rremovitostí,34 ks

IO 04.1 - Splašková kanalizace, stoka A6
- potrubí kanalizační hrdlové kameninové KTH 300 mm,72 m
- betonová kanalizační šachta montovaná ze skruží a kónusu, 2 ks
- počet napojených nemovitostí,5 ks

IO 04.1.1 - Kanalizační přípojka č.p. 197
- potrubí kanalizační hrdlové kameninové KTH 200 mm,20 m
- betonová kanalizační šachta montovaná ze skruží a kónusu, l ks
- betorrová kanalizační šachta montovaná průměru 600 mm, 1 ks

IO 04.2 - Splašková kanalizace, §toka A7
- potrubí kanalizační hrdlové kameninové KTH 300 mm, 27 m
- betonová kanalizační šaclita rnontovaná ze skruží a kónusu, l ks
- počet napojených nemovitostí, 10 ks paneloqých bytovek

IO 04.3 - Splašková kanalizace, stoka A8
- potrubí kanalizačníhrdlové kameninové KTH 300 mm, 78,5 m' betonová kanalizační šachta montovaná ze skruží a kónusu, 3 ks
- počet napojených rremovitostí, 3 ks

IO 04.3.1 - Kanalizačni přípojka č.p. 255
- potrubí kanalizační hrdlové kameninové KTH 200 mm,38,5 m

betonová kanalizační šachta rnontovaná ze skruží a kónusu, 2 ks
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IO 04,3.2 - Kanalizační přípojka č.p. 280
- potrubí kanalizačrrí hrdlové kameninové KTH 250 mm, 35,5 m
- potrubí kanalizační hrdlové kameninové KTH 200 mm,40 m
- potrubí kanallzační lirdlové kameninové KTH 150 mm, 56,5 m
- betonová kanalizační šachta montovaná ze skruží a kónusu, 8 ks
- počet napojených objektů - budov, 2 ks

IO 04.4 - Splašková kanalizace, stoka 49
- potrubí kanalizační hrdlové kameninové KTH 300 mm, 74 m
- betonová kanalizační šachta montovaná ze skruží a kónusu, 4 ks
- počet napojených nemovitostí,2 ks

IO 04,4.1 - Kanalizační přípojka č.p. 324
- potrubí kanalizační hrd|ové karr-reninové KTH 200 mm, 4 m

IO 04.4.2 - Kanalizační přípojka č.p. 22
- potrubí kanalizační hrdlové kamerrinové KTH 200 mm,24 m

IO 04,5 - Kanalizační přípojka č.p. 58
- potrubí kanalizačrrí hrd|ové kameninové KTH l50 mm, 37,5 m

betonová kanalizační šachta montovaná ze skruží a kónusu, 2 ks
- počet napojených nemovitostÍ, 1 ks

IO 05 - Rekonstrukce vodovodu, část 1.

- potrubí vodovodu plastové PEHD ll0 x 6,6 rnm,497 m
- přípojka vodovodu plastová PEHD 32 x 3,0 mm,11 m

- počet přepojených nemovitostí, 1l ks
IO 06 - Rekonstrukce vodovodu, část 2.

- potrubí vodovodu plastové PEHD 90 x 5,4 mm, l85 m
- přípojka vodovodu plastová PEHD 32 x 3,0 mm, 7 m

- počet přepojených nemovitostí, 7 ks
IO 07 - Rekonstrukce vodovodu, část 3.

- potrubí vodovodu plastové PEHD 90 x 5,4 mm,90 m

přípojka vodovodLr plastová PEHD 63 x 5,8 mm, l m
přípojka vodovodu plastová PEHD 32 x 3,0 mm, 7 m

- počet přepojených nemovitostí, 3 ks

Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prosťedí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. l

písm, c) a § l06 zákona č. z54l2)01 Sb., o vodách a o změně někteqých zákonů (vodní zákon), ve znění

pozac;Íicn 
'preapisů 

(dále jen "vodní zákon"), a Speciální stavebrrí úřad příslušný podle § 15 odst.4

vodní"ho zá[ona'a § 15 odsi. l zákona ě. l 83/2006 Sb,, o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), ve znění iozdějších předpisů (dále jen "stavební zákorr"), místně příslušný podle § l l zák. č.

500126;04 Sb, sprivní iád, v pozdejším znění, oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § l12

odst. 1 stavebníiro zákona zahájeni stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona

upouští od ohledání na místě á ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplaínit závazná stanoviska a

účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

l0 dnů od doruč€ní tohoto oznámení.

k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům_ nebude přilrlédnuto.

útastnici řízení moiou nahlížět do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Varnsdorf, odbor životního

prostředí, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin).

Poučení:
účastrrícijsou oprávněni navrhovat dťtkazy a čirritjiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání

roáodnuií. Předpokládaný termín pro vydání rozhodnutíje po 17 ,10,2016,

Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodrrutí

vyjádřit k podkladťrm rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění,

účastník íízení může podle § 114 odst, 1 stavebního zákona uplahit námitky_ proti 
. 
projektové

dokumentaci, způsobu piováděií a užívátli stavby riebo požadavkůn-r dotčených orgánů, pokud je jimi

přímo dotčerlo jeho vla;tnické právo nebo právo založené.smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo

právo odpovídaJící věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě,

@ ,,,
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K námitkám írčastníkťr řízení, které byly nebo mohly b;_ít uplatněny při územnírn íízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo írzemního opatření
o asanaci území, se podle § 1 l4 odst, 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec vodoprávního úřadu je podle § 172 odst. l stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opaření.

Nechá-li se někte{ý z účastníků zastupovat, předIožíjeho zástupce písemnou plnou moc,

Ittg. Přemysl Brzák
životrrílro prostředí

MfutllĚí úřfiů
Varaedor{

. rs,

Toto oznámení musi být qvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 19. 09, 2016 Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, kterl/ potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
A) povoleni k nakládáni s vodami
Účastníci řízení dle § 27 odst. l správního řádu na dodejku :

Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská č. p, l689,415 50 Teplice 1, prostřednictvím svého
zástupce Severočeských vodovodů akanalizací, a.s., Přítkovská l689,415 50 Teplice, v zastoupení Ing.

Jiřího Marka, IDDS: ť/rĎns

Účastníci řízení d|e § 27 odst,2 správního řádu veřejnou vyhláškou:
Město Chřibská, IDDS: xcsa38b
Povodí Ohře - státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

B) povolení stavby
Účastníci řízení dle § 27 odst. l správního řádu na dodejku :

Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská č. p. l689, 4l5 50 Teplice l, prostřednictvím svého
zástupce Severočeských vodovodů akanalizací, a.s., Přítkovská l689,4l5 50 Teplice, v zastoupení ]ng.

Jiřího Marka, IDDS: ť7rf9ns

Účastníci řízení dle § 27 odst.2 správního řádu veřejnou ryhláškou:
Město Chřibská, IDDS: xcsa38b
Povodí Oliře - státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
SčVr a.s,, IDDS: ť7rí9ns
ČEZ Dist.ibuce, a.s,, IDDS: v95uqfy, Teplická 8, 405 02 Děčín
RWE Distribuční s|užby, s.r.o., IDDS:jnnyjs6, Plynárenská č.p. 499/l,602 00 Brno
Česká telekornunikačni infrastruktura a,s.. IDDS: qa742§t

Správa a ťrdržba silnic Ústeckého kraje, Ruská č,p. 260, 4l7 03 Dubí u Teplice

@ u,o,
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Ústecký kraj, IDDS: t9zbsva, Velká Hradební č.p. 3 l l8/48, 400 02 Ústí nad Labem
lng. Jan Machač, Chřibská č.p. 233,407 44 Chřibská
Voi Luan Thi, Chřibská č.p, 29,407 44 Chřibská
Diep Mai Van, Chřibská č.p .29, 401 44 Chřibská
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc.č. 14/3,242,26313,217,285,287,288,289,291,29Z,293,294,295,296,29712,29713,Z98ll,
298lz,z99,328,329,330,331,033z,333,33513,336,337,338,339,340,34211,349,350,351,35Z,
355,356,357,358,359,36011,36012,361,362,363,364,36811,377,378,379,380,382, 39z/1,396,
397,399, 498, 499,98512,98519,1034, 104112 v katastrálním území Dolní Chřibská, par. č.2212,178,
l79, l81,13/1,18312,184,193,19,112,20611,20612,207,208,209,z1O,z12,214,z17,2l8,2l9,2zz,
223ll,z23l2,224,225, 22611,22612,221,228,22911,22912,22913,233,239,241,24211,251,252,253,
254,255,251,z58lI,z59,260,263,264,265,266,261,z80,281,28212,283,286,28711,315,316,31.1,
3z4,33015,354,355,360,361,371,394,36612,39613,39,1l1,39,712, 403/I, 404, 4lI, 4l2, 4l4, 43312,
l39, 441,44Z, 460, 461,462, 463,46411,466, 467,468, 469, 410, 4,13/l, 473lz, 4.74, 476, 47.1, 4.18, 47g,
480, 522, 5Z3, 524, 525, 526 v katastrálním území Chřibská
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Dolní Chřibskáč,p.278,ě.p,l63,č.p.4164,č.p. l72,č.p.l80,č.p, l80,č,p. l89,č.p. 190č.p. l93,č.p,
l9l , ě.p. l 92, č.p. 89, l95, č.p. 1 9ó, č.p. 770, č.p, l54, č.e. 34, č.e 91, č.e. 95, č.e. 19, Chřibská č, p. 2 l6,
ě.p.32l,č.p.22,ě.p.324,ě.p. I91, č.p. l89, č.p. l80, ě.p. l84, ě.p. l85, č.p. 179,č.p. 178,č.p. l67, č.p.
166,ě.p. 164,ě.p. l62,č.p.159,č.p. 157,č.p. l53,č.p.307,č.p.3083, č.p.25Z,č.p.29,ě.p. 123,é.p.43,
č.p.50, č,p. 329, ě.p. 963, č.p. 53, č.p. 90, č.p. 59, ě.e. 63, č.e, 35, č.e. 30, ě.e. 42, č.e. 64, č.e.29, č, e, 17 ,

dotčené orgány
MěU Varnsdorf - stavební úřad, Nám. E. Beneše č,p,470,407 47 Vamsdorf l
MěÚ Varnsdorf - oŽp, Nam, E. Beneše č.p. 470, 407 41 Varrrsdorf l
Agentura oclirany přírody a krajina ČR, SCHKo Lužické hory, Školnío,p. 1z,47125 Jab|onné
v Podještědí, lDDS:auyaa6n
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, ú.p.Děčín, IDDS: 8p3ai7n, Březinova 3, 405 02 Děčín
HZS Usteckého kraje, odbor požánrí prevence ú,o. Děčín, IDDS?auyaaón, Provaznická č.p. l394l10,405
02 Děčín

ostatní
Městský úřad, Chřibská, IDDS:xcsa38b
Městský úřad Varnsdorfl, Nám. E.Beneše 470,407 47 Varnsdorf
vlastní 2x, Nám. E, Beneše č,p. 470, Varnsdorf
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