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DLE ROZDĚLOVNÍKU

1.4.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská 1689, 415 01 Teplice
kterou zastupuje:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská 1689, 415 01 Teplice
(dále jen "stavebník") dne 18.3.2022 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení
vodního díla:

Kryry - Hlavní, u Policie - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
-

objekt IO 01 Rekonstrukce kanalizace

-

objekt IO 02 Rekonstrukce vodovodu
-

Demolice

na pozemku parc. č. 3926/1, 3926/14, 3926/54, 3927/7, 3957/2, 4037/4, 4064/2, 4069/2
v katastrálním území Kryry.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Ústecký
Kryry
675466
Kryry
parc. č. 3926/1, 3926/14, 3926/54,
3927/7, 3957/2, 4037/4, 4064/2, 4069/2
v katastrálním území Kryry

Stavební objekty:
Vodovodní řady
Druh vodovodního řadu (Č 28)
Celková délka řadů
Nejmenší jmenovitá světlost řadu
Největší jmenovitá světlost řadu

zásobovací síť
577,70 m
100 mm
150 mm
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Stoková síť
Druh stokové sítě (Č 42)
Celková délka stok
Nejmenší jmenovitá světlost stoky
Největší jmenovitá světlost stoky

gravitační
173.55 m
300 mm
400 mm

Údaje o předmětu rozhodnutí:
Název vodovodu
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně
úpraven vody
Odběry pro pitné účely

IO 02 Rekonstrukce vodovodu

Název kanalizačního systému
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně
čistíren odpadních vod
Kanalizační soustava (Č 24)
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)

IO 01 Kanalizace

vodovodní řady zásobovací sítě
zásobování obyvatelstva

stoková síť
kanalizace pro veřejnou potřebu
oddílná

Stavba obsahuje:
IO 01 Kanalizace
 Řad "A1" - rekonstrukce poškozeného úseku bude začínat v ulici Hlavní za křižovatkou
s komunikací Vodní a končí za budovou Policie ČR v Kryrech. Bude provedena
demontáž stávajícího potrubí DN 400 a 500, dále zhutnění dna výkopu a lože. Následně
bude bezvýkopovou technologií provedena pokládka nového potrubí DN 400 v délce
29,15 m a DN 300 v délce 68,60 m. Na trase dojde k opravě nebo výměně 4 ks šachet.
Šest stávajících odboček na trase kanalizace bude přepojeno. Bude provedena
stabilizace původní již nepoužívané stoky BE 500 popílko-cementovou směsí v délce
89,60 m
 Řad "A2" - rekonstrukce poškozeného úseku bude začínat v ulici Hlavní za křižovatkou s
komunikací Vodní, pokračuje v parkovacím stání podél komunikace ve směru k budově
knihovny. Bude provedena demontáž stávajícího potrubí DN 500, dále zhutnění dna
výkopu a lože. Následně bude bezvýkopovou technologií provedena pokládka nového
potrubí DN 300 v délce 75,80 m. Na trase dojde k opravě nebo výměně 2 ks šachet. Tři
stávající odbočky na trase kanalizace budou přepojeny. Bude provedena stabilizace
původní již nepoužívané stoky BE 500 popílko-cementovou směsí v délce 65,0 m
IO 02 Vodovod
 Řad "B1" - rekonstrukce bude začínat v ul. Hlavní před čp. 67 v Kryrech a končit v
křižovatce s ulicí Školní v Kryrech. Bude provedena demontáž stávajícího potrubí LT
100 a pokládka nového potrubí z HDPE RC, OD 160 mm o délce 276,10 m. Budou
přepojeny 4 ks domovních přípojek.
 Řad "B2" - rekonstrukce bude začínat v ul. Hlavní před čp. 67 v Kryrech a končit na
náměstí ve směru do ulice 5. května v Kryrech. Bude provedena demontáž stávajícího
potrubí LT 125 mm a pokládka nového potrubí z HDPE RC PLUS, OD 160 mm o délce
21,60 m.
 Řad "B3" - rekonstrukce bude začínat v ul. Hlavní/5. května, před čp. 57 v Kryrech a
končit na náměstí Čsl. armády v Kryrech. Bude provedena demontáž stávajícího potrubí
LT 125 mm a pokládka nového potrubí z HDPE SLM3.0, OD 110 mm, ID 100 mm, o
délce 280,0 m. Bude přepojeno 11 ks domovních přípojek.
Demolice - popsáno viz výše.
Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v technické zprávě PD.
Odbor životního prostředí MěÚ Podbořany, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 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, místně
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příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění, 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. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a
účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

5.5.2022.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbor životního prostředí
MěÚ Podbořany, úřední dny Po. a St. 7,00 - 16,30 hodin; Út. 7,00 - 15,00 hodin; Pá. 7,00 14,30 hodin).
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 uvedený rozsah, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při
pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební
uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Iva LAURICHOVÁ
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka
Příloha:
- Předpis na správní poplatek ve výši 3.000,- Kč (správní poplatek za vydání rozhodnutí)
Poplatek je třeba zaplatit na účet 19-625481/0100. Variabilní symbol: 98601426, konstantní
symbol: 0379. Doklad o zaplacení předložte vodoprávnímu úřadu.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na elektronické a úřední desce
příslušného obecního úřadu a na sídle stavebního úřadu.

Vyvěšeno dne: ……………………………

Sejmuto dne: ……………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
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Obdrží:
Účastníci vodoprávního řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona – doručení
jednotlivě:
1. Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
kterého zastupuje:
2. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Účastníci vodoprávního řízení podle § 109 písm. c) a d) stavebního zákona – doručení
jednotlivě:
3. Město Kryry, IDDS: tzmbdbq
sídlo: Hlavní č.p. 1, 439 81 Kryry
4. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxje
sídlo: Ruská č.p. 260/13, Dubí-Pozorka, 417 03 Pozorka
Účastníci vodoprávního řízení podle § 109 písm. e) stavebního zákona, jako vlastníci
sousedních pozemků, nebo staveb, jimž se v případě, při řízení s velkým počtem
účastníků (nad 30 účastníků) podle § 25 odst. 1 a 2 a § 144 správního řádu doručuje
veřejnou vyhláškou – identifikace parcelním číslem:
st.p.č. 12/1, 13, 47/1, 94/7, 95/1, 97/1, 97/3, 100/2, 101/1, 102/1, 103, 105/1, 107/1, 108, 109/1,
111, 113/1, 113/3, 114, 127, 128, 156, 157/1, 157/5, 671, 759/1, 760, 761 v k. ú. Kryry,
p.p.č. 61/2, 61/3, 143/8, 3926/24, 3926/27, 3927/4, 3927/11, 3957/4, 4064/1, 4064/3, 4069/3,
4069/7, 4077, 5061/1, 5095 v k. ú. Kryry,
Účastníci vodoprávního řízení podle § 109 písm. f) stavebního zákona – doručení
jednotlivě:
5. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
6. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
7. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
8. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
9. Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
10. ČEZ ICT Services, a. s., oblast Severní Čechy, IDDS: zbsdk9i
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
11. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Dotčené orgány (na dodejku):
12. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem,
územní pracoviště Louny, IDDS: 8p3ai7n
sídlo: Moskevská č.p. 1531/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
13. Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
14. Městský úřad Podbořany, Odbor investic a památkové péče, Mírová č.p. 615,
441 01 Podbořany
15. Městský úřad Podbořany, Odbor dopravy, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
16. Policie ČR KŘPÚK, DI Louny, IDDS: a64ai6n
sídlo: Lidické náměstí č.p. 899/9, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
Ostatní:
17. Městský úřad Podbořany, Úřední deska, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany

