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O Z N Á M E N Í  

O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ  

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

 
Žadatel: Wittmann Management, a.s., IČO 26326051, Veleslavínova č. p. 363/35, Vnitřní Město, 301 

00 Plzeň 1, kterého zastupuje VPÚ DECO PLZEŇ a. s., IČO 45357684, Doudlevecká č. p. 1711/63, Jižní 

Předměstí, 301 00 Plzeň 1 podal dne 29. 10. 2018 žádost o povolení vodního díla a o povolení změny dokončeného 

vodního díla: 

Vodovod a splašková kanalizace 

v rámci stavby  

VÝSTAVBA INFRASTRUKTURY 

OZ Mokrouše - Na Trávníkách 

Mokrouše č. p. 70 

 

na pozemcích: parc. č. 112/10, 126, 139, 889/2, 908/8, 956, 958, 960 v katastrálním území Mokrouše. Uvedeným 

dnem 29. 10. 2018 bylo zahájeno řízení. Vzhledem k nedostatkům podání bylo vodoprávní řízení přerušeno 

usnesením ze dne 8. 11. 2018 pod č. j.: MMP/281099/18. Po doplnění spisu dne 17.12.2018 se v řízení pokračuje. 

 

Základní údaje o stavbě: 

V rámci stavby bude realizována splašková kanalizace a vodovod ( pro veřejnou potřebu) v tomto rozsahu: 

 

Splašková kanalizace 

- Stoka  S1 z PVC  DN 250 SN8, SW v celkové délce 148 m včetně šachet a poklopů 

- Stoka S2 z PVC DN 250 SN8, SW v celkové délce 190 m 

-  

Splaškové odpadní vody budou odváděny navrhovanou splaškovou kanalizací do stávající veřejné splaškové 

kanalizace v místní komunikaci s odtokem splaškových odpadních vod do stávající čerpací stanice. Napojení bude 

provedeno ve stávajících šachtách Š22 a Š24. V šachtě bude proveden otvor pro napojení nového kanalizačního 

potrubí, který bude řádně dotěsněn a bude zde upravena kyneta vodostavebním betonem a následnou stěrkou. Na 

kanalizaci budou provedeny revizní šachty z betonových prefabrikovaných skruží DN 1000 s poklopy pro třídu 

zatížení DN 400 bez odvětrání. 

 

Vodovod  

- Výměna vodovodního řadu - Řad 1 - část 1 -  z PEHD RC SDR 17 PE 100 DN 80 v délce 174,7 m 

- Prodloužení vodovodního řadu - Řad 1 - část 2 z PEHD RC SDR 17 PE 100 DN 80 v délce 137,6 m 

- Vodovodní řad - Řad 2 z PEHD RC SDR 17 PE 100 DN 80 v celkové délce 344,6 m 

Stávající vodovodní řad 1 (na který je napojeno cca 6 RD) bude vyměněn v části 1 a v části 2 bude prodloužen. Na  

vodovodní řad  ( v části 2) bude napojen vodovodní řad 2. Na konci nově navrhovaného prodloužení vodovodního 

řadu 1 v části 2 bude osazen podzemní hydrant DN 80. Před hydrantem bude osazeno uzavírací šoupě DN 80 s 
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teleskopickou zemní soupravou, podkladovou deskou a poklopem litinovým šoupátkovým. Hydrant bude sloužit k 

odkalení navrhovaného vodovodního řadu. Ve staničení 148,5 m je na řadu 2 navržen podzemní hydrant DN 80. 

Před hydrantem bude osazeno uzavírací šoupě DN 80 s teleskopickou zemní soupravou, podkladovou deskou a 

poklopem litinovým šoupátkovým. Hydrant bude sloužit pro odvzdušnění navrhovaného vodovodního řadu 2. Pro 

možnost uzavření navržených vodovodních řadů budou osazena uzavírací šoupata DN 80 s teleskopickými 

zemními soupravami, podkladovými deskami a poklopy litinovými šoupátkovými. V souběhu s vodovodním 

potrubím bude položen vytyčovací drát Cu 4 mm
2
. 

 

  Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad 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 ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.1 písm.d) zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů oznamuje  v souladu 

s ustanovením § 15 odst.1 a ustanovením § 115 odst.1 a 8 vodního zákona a ustanovením § 112 odst. 1 a § 113 

odst. 3 stavebního zákona zahájení řízení o stavebním povolení k vodnímu dílu, ve kterém podle  §112 odst.2 

stavebního zákona se upouští od ohledání na místě a ústního jednání . 

Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, 

jinak k nim nebude přihlédnuto. Rovněž nebude možno přihlédnout k připomínkám, které byly nebo mohly být 

uplatněny v územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební 

uzávěře anebo územního opatření o asanaci území. Po uplynutí této lhůty pro námitky a připomínky stavební úřad 

dává možnost účastníkům řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům pro 

rozhodnutí a to ve lhůtě 5 dnů po uplynutí lhůty pro námitky a připomínky bude přikročeno k vydání rozhodnutí. 

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 budou vyhodnoceny jako námitky opožděné, k nimž stavební 

úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ust.  § 112 odst. 2 stavebního zákona a ust. § 115 

odst. 8 vodního zákona. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou 

moc. 

Účastník řízení může 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. 

Dotčené orgány sdělí své stanovisko ve stejné lhůtě, ve které mohou uplatnit své námitky účastníci řízení. 

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů, povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 

Do podkladu pro rozhodnutí mohou ve shora uvedené lhůtě účastníci řízení nahlédnout u Odboru stavebně 

správního Magistrátu města Plzně, Škroupova 4, č. dv. 510 (doporučujeme v pondělí a ve středu, v ostatní dny po 

předchozí dohodě). 

Speciální stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou (liniovou), s velkým počtem 

účastníků řízení, což odůvodňovalo oznámení vodoprávního řízení formou veřejné vyhlášky (§ 144 odst. 1 

správního řádu). 

 

 Účastníci řízení o stavebním povolení dle §115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona: 

 Dle § 109 písm. a) - d) stavebního zákona, tj. účastník dle § 27 odst. 1 správního řádu:  

- Dle § 109 písm. a) stavebního zákona: Wittmann Management, a.s., IČO 26326051, Veleslavínova č. p. 

363/35, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1, 

kterého zastupuje VPÚ DECO PLZEŇ a. s., IČO 45357684, Doudlevecká č. p. 1711/63, Jižní Předměstí, 

301 00 Plzeň 1; 

- Dle § 109 písm. b) stavebního zákona: Obec Mokrouše, Mokrouše č. p. 47, 332 01 Tymákov 

- Dle § 109 písm. c) stavebního zákona: Obec Mokrouše, Mokrouše č. p. 47, 332 01 Tymákov; , Správa a 

údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č. p. 462/162,  Koterov, 326 00 Plzeň 

26  

- Dle § 109 písm. d) stavebního zákona: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 

02 Děčín 2, GasNet, s.r.o., Klíšská č. p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, Správa a údržba silnic 

Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č. p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26  
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- Dle § 109 písm. e) - f)  stavebního zákona: st. p. 7 se stavbou č. p. 28, 8 se stavbou č. p. 5, 12 se stavbou č. 

p. 27, 60 se stavbou č. p. 50, 56 se stavbou č. p. 48,  61/3 se stavbou č. p. 15, 122 se stavbou č. p. 10, 123 

se stavbou č. p. 20, 137 se stavbou č. p. 59, 138 se stavbou č. p. 70, 140 se stavbou bez č. p./č. e, 165 se 

stavbou č. p. 91, 172 se stavbou bez č. p. /č.e.,  parc. č. 41, 44, 63, 66/4, 66/5, 90/2, 91/2, 92/2, 93/2, 94/2, 

95/2, 96/2, 97, 98, 112/8, 116/1, 116/2, 117/1, 117/2, 117/3, 118/1, 118/2, 119/2, 122, 125, 475/2, 475/4, 

889/3, 954, 957, 959, 961, 962, 963/3, 1237, 89/2 v katastrálním území Mokrouše, GridServices, s.r.o., 

IDDS: jnnyjs6, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t. 

 
 

 
 

Ing. Ludmila Šormová 

referent odboru stavebně správního 

Magistrátu města Plzně  

  

 "otisk úředního razítka" 

 

  
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně a elektronické úřední desce 

Magistrátu města Plzně a úřední desce Obecního úřadu Mokrouše. 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

Doručí se: 

Účastník řízení § 109 písm. a) - d) stavebního zákona, tj. účastník dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

VPÚ DECO PLZEŇ a. s., IDDS: e69gykq 

 sídlo: Doudlevecká č. p. 1711/63, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 

 zastoupení pro: Wittmann Management, a.s., Veleslavínova č. p. 363/35, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1 

Obec Mokrouše, IDDS: k5naw9a 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

  

Další účastníci řízení dle § 109 písm. e) - f) stavebního zákona: 

dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu veřejnou vyhláškou 

 

Dotčené orgány: 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 

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

MMP, Odbor dopravy, Škroupova č. p. 1900/5, Vnitřní město, 306 32 Plzeň 

MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č. p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň 

Městský úřad Starý Plzenec, Odbor výstavby, IDDS: dyrbzpq 

  

Žádáme o vyvěšení, sejmutí a zaslání potvrzené písemnosti zpět: 

MMP, Odbor správních činností, úřední deska, Škroupova 5, 306 32 Plzeň 1 

 

Žádáme o vyvěšení, sejmutí: 

Obecní úřad Mokrouše, IDDS: k5naw9a 
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