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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Městys Čachrov, IČO 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy 1,
který zastupuje AQUAŠUMAVA s.r.o., IČO 64832911, Chudenín 30, Nýrsko, 340 22 Nýrsko
(dále jen "žadatel") podal dne 04.12.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

ÚPRAVY VODOJEMU A VODOVOD BRADNÉ
na pozemcích parc. č. 121, 145/1, 145/14, 145/15, 185/3, 186/1, 321/1, 322, 325, 330, 333, 351
v katastrálním území Bradné, st. p. 115, parc. č. 321/9, 321/10, 335/1, 469 v katastrálním území
Čachrov.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
- vystrojení „obecní studny na návsi“ v obci Bradné, napájecí a ovládací kabely ke studni, výstavbu
výtlačného potrubí do vodojemu Čachrov, výtlačné potrubí do (budoucího) vodojemu Bradné, zásobní
řad do obce Bradné a rozvodné řady, vodovodní přípojky, úpravy vystrojení vodojemu a ATS.
Stavba je členěna na objekty:
SO 01 Vystrojení obecní studny na návsi
- úpravy, k zabránění vniku povrchových vod do studny
- studna bude oplocena a bude stanoveno OPVZ I. stupně
- ke studni bude přiveden el. kabel pro ovládání technologie ve studni
- ze studny bude voda čerpána výtlačným potrubím do stávajícího vodojemu Městysu Čachrov.
SO 02 výtlačné potrubí Vodojem Čachrov
- voda nově vystrojené studny bude pomocí čerpadel čerpána výtlačným potrubím PE 90 do stávajícího
vodojemu Městyse Čachrov. Celková délka výtlačného potrubí 895,0 m
SO 03 Výtlačné potrubí Vodojem Bradné
- jedná se o přípravu na výhledovou stavbu nového vodojemu Bradné Souběžně s rozvodným řadem A,
bude uloženo potrubí budoucího výtlaku do nového vodojemu. Jedná se o přípravu, aby nebylo nutno
následně provést zásahy do silnice. Celková délka výtlačného potrubí 272,8 m.
SO 04 Úpravna vody, Stávající vodojem Čachrov
- v prostoru stávajícího vodojemu bude osazena technologie úpravny vody zajišťující hygienickou
nezávadnost vody. Úprava vody bude zajištěna jak na přívodním potrubí ze studny Bradné, tak současně
ze stávajících vodních zdrojů. Současně bude provedena úprava potrubí do spotřebiště, a současně bude
snímána hladina vody ve vodojemu.
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SO 05 ATS - Automatická tlaková stanice
- automatická tlaková stanice bude umístěna ve vodojemu Městyse Čachrov. ATS bude napojena
na potrubí z vodojemu. Automatická tlaková stanice je určená ke zvýšení tlaku ve vodovodním potrubí.
SO 06 zásobní řad Bradné a rozvodné řady
- voda z vodojemu bude odebírána přes ATS stanici a čerpána zásobním řadem PE 90 do osady Bradné.
Zde bude následně rozvodnými řady rozvedena po obci. Řešeny jsou řady:
SO 06.01
Zásobní řad Bradné
-PE 90
- 870,3 m
SO 06.02
Rozvodný řad A
-PE 90
- 348,2 m
SO 06.03
Rozvodný řad B
-PE 90
- 235,7 m
SO 07 Vodovodní přípojky Bradné
- k jednotlivým nemovitostem budou na hranici pozemků vyvedeny vodovodní přípojky/odbočení z řadu,
ale pouze na veřejných pozemcích. Tyto odbočení budou sloužit pro budoucí napojení jednotlivých
nemovitostí.
1)
Vodovodní přípojka pro č.e.7
PE 32
3,3 m
2)
Vodovodní přípojka pro č.p. 12
PE32
10,4 m
3)
Vodovodní přípojka pro č.p. 3
PE32
3,3m
4)
Vodovodní přípojka pro č.p.l 1
PE 32
3,7m
5)
Vodovodní přípojka pro č.p. 14
PE32
2,4 m
6)
Vodovodní přípojka pro č.e.4
PE32
3,1 m
7)
Vodovodní přípojka pro č.p. 9
PE 32
2,8 m
8)
Vodovodní přípojka pro č.p.7
PE32
10,9 m
9)
Vodovodní přípojka pro č.p.13
PE32
14,7 m
10)
Vodovodní přípojka pro č.e. 6
PE 32
8,7 m
11)
Vodovodní přípojka pro č.p.4
PE32
15,7 m
12)
Vodovodní přípojka pro č.p. 5
PE32
4,5 m
13)
Vodovodní přípojka pro č.e. 2
PE32
3,1 m
14)
Vodovodní přípojka pro p.p.č 125/1
PE32
1,2 m
15)
Vodovodní přípojka pro st. p. 19/1
PE32
5,5 m
16)
Vodovodní přípojka pro č.e.l
PE32
3,6 m
17)
Vodovodní přípojka pro č.e.5
PE32
2,8 m
18)
Vodovodní přípojka pro č.e.8
PE32
8m
19)
Vodovodní přípojka pro č.e.3
PE 32
11,1 m
20)
Vodovodní přípojka pro p.p.č. 185/4
PE32
185,4 m
21)
Vodovodní přípojka pro p.p.č. 185/5
PE32
32,9 m
22)
Vodovodní přípojka pro p.p.č.321/4
PE32
32,9 m

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle
§ 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád") oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém
upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své
námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední
dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Městys Čachrov, Čachrov 55, 339 01 Klatovy 1
Jana Čapková, nar. 17.6.1979, Dubečská 2364/15, 100 00 Praha 10-Strašnice
Ing. Josef Hosnedl, nar. 20.5.1984, Ječná 879, Klatovy IV, 339 01 Klatovy 1
Bohumír Hásnedl, nar. 19.10.1958, Čachrov 3, 339 01 Klatovy 1
Jan Kollross, nar. 29.4.1964, Opálka 28, Strážov, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Mgr. Zdeňka Kollrossová, nar. 20.8.1965, Opálka 28, Strážov, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1/1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 20, 22, parc. č. 22/2, 23/1, 28/2, 34, 35/1, 36, 37, 57/6,
125/1, 125/2, 125/9, 126/1, 126/2, 128/1, 128/2, 134, 148/6, 148/7, 151, 152, 185/1, 185/4, 185/5,
186/2, 186/4, 321/2, 321/3, 321/4, 321/6, 321/8, 324, 329, 346, 352 v katastrálním území Bradné,
parc. č. 338, 339, 350, 355, 356/1 v katastrálním území Čachrov
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Čachrov, Bradné č.e. 7, č.p. 12, č.p. 11, č.e. 4, č.p. 9, č.p. 7, č.p. 4, č.p. 5, č.e. 1, č.p. 3, č.p. 13, č.p. 14
a č.e. 8

Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se
podle zvláštního právního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavel Boublík
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Městys Čachrov, IDDS: t6vaum5, který zastupuje
AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby
Jana Čapková, Dubečská č.p. 2364/15, 100 00 Praha 10-Strašnice
Ing. Josef Hosnedl, Ječná č.p. 879, Klatovy IV, 339 01 Klatovy 1
Bohumír Hásnedl, Čachrov č.p. 3, 339 01 Klatovy 1
Jan Kollross, Opálka č.p. 28, Strážov, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Mgr. Zdeňka Kollrossová, Opálka č.p. 28, Strážov, 340 21 Janovice nad Úhlavou
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: (doručení veřejnou vyhláškou)
st. p. 1/1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 20, 22, parc. č. 22/2, 23/1, 28/2, 34, 35/1, 36, 37, 57/6, 125/1,
125/2, 125/9, 126/1, 126/2, 128/1, 128/2, 134, 148/6, 148/7, 151, 152, 185/1, 185/4, 185/5, 186/2,
186/4, 321/2, 321/3, 321/4, 321/6, 321/8, 324, 329, 346, 352 v katastrálním území Bradné, parc. č. 338,
339, 350, 355, 356/1 v katastrálním území Čachrov
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: (doručení veřejnou vyhláškou)
Čachrov, Bradné č.e. 7, č.p. 12, č.p. 11, č.e. 4, č.p. 9, č.p. 7, č.p. 4, č.p. 5, č.e. 1, č.p. 3, č.p. 13, č.p. 14 a
č.e. 8

dotčené správní úřady
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, IDDS: mmwuufk
Městský úřad Klatovy, OVÚP - úřad územního plánování (vlastní)

Dále obdrží:
Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15
dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)
Úřad městyse Čachrov se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Čachrově a v obci Bradné po dobu 15 dnů
(potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

