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MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE

Odbor životního prostředí
náměstí Míru 1, pracoviště U

344 20 Domažlice


Spis. značka: OŽP

Číslo jednací: 

Počet listů: 

Počet příloh: 

Vyřizuje: Ing. Karolína Hošková

 

 

 



OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ



městys Koloveč, IČO 00253481, U staré fary č.p. 142, 345 43  Koloveč

(dále jen "stavebník") podal dne 

žádost o vydání společného povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení §94p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., oúzemním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro soubor staveb:

„Kanalizace a vodovod, Koloveč“

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí

Název kraje Plzeňský kraj
Název obce Koloveč

Identifikátory katastrálních území 

Názvy katastrálních území Koloveč

Parcelní čísla dle evidence katastru 
nemovitostí

parc. č. 268/1, 326/1, 1089/26, 1089/27, 1389/6, 1632/3, 


katastrálním území Koloveč

Číselný identifikátor vodního toku 



Název vodního toku Dravý potok

Srbický potok

Čísla hydrologického pořadí 



ID útvaru povrchových vod BER_0240 Zubřina od toku Záhořanský potok po ústí do toku 


BER_0250 Radbuza od toku Zubřina po tok Merklínka

Čísla hydrologického pořadí 6212 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy 
Staňkov 
6222 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy 
dolního toku Radbuzy
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ID útvaru podzemních vod  62121 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy 
Staňkov 
62221 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy 
dolního toku Radbuzy západní část

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) Splašková k

Š115:

Š302

Š

Š



Dešeová kanalizace:
, Š

, Š

, Š

, Š

, Š

, Š



, Š

, Š





Ř, ZÚ:

ŘKÚ:

Ř, ZÚ

Ř, KÚ:

Ř, ZÚ:

Ř, KÚ:

Ř, ZÚ:

Ř, KÚ:

Ř, ZÚ:

Ř, KÚ:

Údaje o předmětu rozhodnutí

Povolovaná stavba vodní řad a stoková síe § 55 odst. 1 písm. c) vodního 
zákona

Účel užití vodního díla  odvádění splaškových a dešeových vod oddílnou kanalizací 
od obyvatel městysu Koloveč a zásobování obyvatel pitnou 


Vodovodní soustava vodovod pro veřejnou potřebu

Kanalizační soustava  kanalizace pro veřejnou potřebu

analizační soustavy  oddílná –ešeová, splašková

Jedná se o

Splašková kanalizace SO 01

– 

– 

 

Dešeová kanalizace SO 02 

– 

– 

– 
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– 

– 

 

 

Řad V1 – 

Řad V1– 

Řad V1– 

Řad V2– 

Řad V3– 

 





V projektu je navržena výstavba splaškové kanalizace, dešeové kanalizace a vodovodu v obci Koloveč. 
Výstavba navazuje na stavební záměr "Kanalizace a ČOV, část 1 splašková kanalizace, Koloveč", který byl 
povolen 06.12.2019 pod č.j. MeDO žádosti byla doložena příloha, která popisuje, 
že         do pozemku parc.č. 2045 a tudíž dojde 
zkrácení délek stok a řadu

SO 01 Splašková kanalizace

Stoka A5 je prodloužením stoky A5 realizované v rámci souvisejícího projektu. Stoka bude prodlužována 
prostoru budoucí obytné zóny z uličce za školkou. Stoka navazuje na souvisejícíkanalizaci v šachtě Š115 
(šachta bude postana v rámci souvisejícího objektu) a je ukončena v navrhované šachtě Š302. Stoka 

je prodloužením stoky A97 realizované v rámci souvisejícího pr Stoka bude prodlužována 
prostoru budoucí obytné zóny z uličce za školkou. Stoka navazuje na souvisejícíkanalizaci v šachtě Š238 
(šachta bude postavna v rámci souvisejícího objektu) a je ukončena v navrhované šachtě Š30

SO 02 Dešeová kanalizace

Stoka D1 je prodloužením stávající dešeové stoky, která je dnes ukončena v ulici Sportovní před vchodem 
školky. Stoka je napojena na stávající kanalizaci v šachtě Š401 a je ukončena v navrhované šachtě Š405a. 
Stoka vede částečně v souběhu se stokou A5. Stoka D2 bude odvodňovat komunikaci za garážemi 
komunikaci obytné zóny. Stoka je napojena na stávající kanalizaci v šachtě Š406 a je ukončena 
navrhované šachtě Š410. Stoka D21 je odbočením z navrhované stoky D2 do budoucí komunikace obytné 
zóny. Stoka je napojena na stoku D2 v šachtě Š409 a je ukončena v navrhované šachtě Š411. Stoka D3 je 
prodloužením stávající dešeové stoky, která je dnes ukončena na hranici obce horskou vpustí. Stoka je 
napojena na stávající kanalizaci v šachtě Š412 a je ukončena v navrhované horské vpusti HV1. Navrhovaná 
horská vpust bude provedena ve shodném technickém řešení jako stávající. Stoka D4 je prodloužením 
stávající dešeové stoky, která je dnes ukončena v bezejmenné ulici na severním kraji městyse. Stoka je 
napojena na stávající kanalizaci v šachtě Š1124 a je ukončena v navrhované šachtě Š413.



Vodovod V1 je navržen jako propojení stávající vodovodní sítě mezi ulicí Sportovní a ulicí U staré fary. 
Vodovod bude částečně realizován bez výkopovou metodou, aby nebyl porušen povrch 

školkou. Vodovod začíná napojením na stávající vodovod LT DN200. Od místa napojení následuje 
výkopový úsek s jedním přerušením v místě instalace hydrantu  vzdušníku. Dále vodovod pokračuje 
aždo ulice U staré fary, kde se stáčí ven z obce a je veden v nezpevněné krajnici komunikace. Dále vodovod 
komunikaci kříží a napojuje se na stávající vodovod v Sadové ulici. Vodovod V11 je navržen jako odbočení 
do prostoru budoucí obytné zóny. Vodovod V12 je navržen jako odbočení na kraj obce, aby bylo umožněno 
napojení další zástavby. Vodovod V2 je prodloužením vodovodu v Lidické ulici. Vodovod V3 je prodloužením 
bezejmenné uličky odbočující z Lidické ulice. 
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K podkladům rozhodnutí bylo předloženo:

 žádost o vydání společného povolení

 příloha kžádosti o vydání společného povolení

 astníků dotčených pozemků vyjádřených na situaci stavby

 vyjádření kSpráva a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

naší zn.: 38916/

 zeníužívání nemovitosti ve správě SÚSPK, dne 14.10.2022

 koordinované závazné stanovisko MěÚ Domažlice pod č. j.  MeDO

 závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 

č. 

 stanovisko správce povodí Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Berounka ze dne 



 rozhodnutíMěÚDomažliceodbor dopravy pod č.j. MeDO

 vyjádření kChodské vodárny a kanalizace, a.s.pod naší značkou 101022 ze dne 10.10.2022

 vyjádření ČEZ Distribuce, a.

 vyjádření CETIN a.s., pod č. j. 

 stanovisko GasNet Služby, s. r. o., pod zn. 500

   pro společné územní a stavební povolení      –

autorizovaný inženýr   níhohospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 

, číslo zakázky: 202206



Dnem obdržení žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.


Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice, 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"), a speciální stavební úřad příslušný podle §5 vodního zákonaa § 15 odst.

písm. d) a § 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 1 vodního zákona 
§ 1 stavebního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu zahájení společného řízení, ve kterém 
podle § 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona upouští od ohledání na místě 
ústního jednání, protože mu jsou dobře známy poměry a žádost poskytuje dostatečný podkla

posouzení žádosti. Podle § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona v souladu s§ 
36 odst. 1 správního řádu mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, 
popřípadě důkazy

15 dnů od doručení tohoto oznámení.


K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Vodoprávní úřad současně dává účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit 
se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek 
připomínek. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, 
nikoliv o další lhůtu pro námitky a důkazy. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, 
nimž vodoprávní úřad ve smyslu zásady koncentrace řízení zakotvené v § 115 odst. 8 vodního zákona 
nepřihlíží.

Do podkladů rozhodnutí lze ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu nahlédnout v budově Městského úřadu 
Domažlice, odboru životního prostředí (II. patro, kancelář č. 306), U Nemocnice č.p. 579, Domažlice 
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     17:00 hod., Út, Čt 7:00  15:15 (nejlépe po předchozí 
telefonické domluvě).


Účastníci řízení mají v řízení zejména tato práva:
zvolit si zmocněnce, přičemž zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit 
ústně do protokolu (§ 33 odst. 1 správního řádu),
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve výše uvedené lhůtě (§ 115 odst. 8 vodního zákona a § 36 odst. 1 
správního řádu),
vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu),
nahlížet do spisu, činit si výpisy ze spisu a dále žádat správní orgán o pořízení kopie spisu nebo jeho části 
(§38 odst. 1 a 4 správního řádu).


Účastníci řízení mají v řízení zejména tyt

 dle § 50 odst. 2 správního řádu poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost 
přiopatřování podkladů pro vydání rozhodnutí,
dle § 52 správního řádu označit důkazy na podporu svých tvrzení,
účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s § 36 odst. 5 správního řádu povinen předložit na výzvu 
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.



Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném termínu, 
  nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto 
přivydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky 
proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru 
nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné 
právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námochraně 
zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, 
může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen 
veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují 
uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho 
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Námitky vodoprávní úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, 
popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje 
rozsah jeho působnosti. O námitce občanskoprávní povahy si vodoprávní úřad učiní úsudek  

věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných 
práv. 















Bc. Petr März

vedoucí odboru životního prostředí
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bdrží:

stavebník

městys Koloveč, IDDS: 9tbb3v5



hlavní účastníci společného řízení podle § 94k písm. d) stavebního zákona (dodejky)
městys Koloveč, IDDS: 9tbb3v5

f Homolka, Lidická č.p. 325, 345 43  Koloveč

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485



ostatní účastníci společného řízení podle § 94k písm. b) a e) stavebního zákona (dodejky)
městys Koloveč, IDDS: 9tbb3v5

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy



GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6



ostatní účastníci společného řízení podle § 94m odst. 2 stavebního zákona, kteří se podle § 94l odst. 3 
identifikují označením pozemků a staveb (veřejná vyhláška)
s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemků

parc. č. 171/1, 185/2, 185/3, 

          

           



2049, 2067, 2070, 2071, 2074, 2082/1 v katastrálním území Koloveč



dotčené orgány

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Domažlice, IDDS: samai8a

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, ochrana ovzduší, U nemocnice č. p. 579, 344 01  
Domažlice 1

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, ochrana přírody, U nemocnice č. p.   

Domažlice 1

MěÚ Domažlice, odbor dopravy, U Nemocnice č.p. 579, 344 00  Domažlice







úřady pro vyvěšení oznámení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřadDomažlice, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice

Úřad městyse Koloveč, U staré fary č.p. 142, 345 43  Koloveč







Toto oznámení musí být podle § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno na úřední desce MěÚ Domažlice 
ÚM Kolovečdobu 15 dnů. 


Vyvěšeno dne: &................................  Sejmuto dne: &.................................... 


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