
Městský ú řad Cheb 
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, Cheb 350 20, www.mestocheb.cz 

odbor životního prostředí 
pracoviště: ul. 26. dubna 4, Cheb 350 20 

  
Č.j./zn. dokumentu žadatele:   
Ze dne    22.10.2007 
Číslo spisu   11567/2007   Vyřizuje:            Radek Sobotka 
Číslo jednací:    1632/ŽP/07/So-ozn.   Telefon:  354 440 262   
V Chebu dne:                              25.10.2007                                 E-mail: sobotka@mestocheb.cz 
Evidenční číslo:   80808/2007   Fax:  354 440 604 
  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
  

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení  
  

 Městský úřad Cheb – odbor životního prostředí zahajuje podle ust. § 115, zák.č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů vodoprávní řízení k žádosti ze dne 16.4..2007 doplněné 
dne 28.6.2007 o povolení ke zřízení vodních děl pro stavbu 
  

„Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník - kanalizace “  
  

Stavba vodovodu a kanalizací je umístěna na p.p.č. 1464/17, 183, 1734/2, 1536/1, 1518/1, 1518/3, 
1716/1, 1709/12, 1709/15, 207/1, 1851/1, 1729, 1708/1, 1709/13, 1709/23, 1709/24, 166/1, 1721, 
167/1, 1733, 146/1, 711/1, 1772, 1717/3, 1717/2, 1794/1, 1819/1,1343/29, 1343/1, 134312, 1343/13 
k.ú. Skalná ; p.p.č. 572/3, 40/5, 572/1, 572/2, 584, 485, 89/1, 85, 89/12, 92/1, 572/5, 542/1, 572/4, 
545, 74/1, 609, 542/2, 625, 540/4, 555/1, 142/2, 142/1, 582/1 k.ú. Starý Rybník.  
  
stavební objekt SO 06, Starý Rybník   ...kanaliza ční stoky – splaškové  

Druh stokové sítě    ...gravitační "A" – "A8" , tlaková "V1" – "V3"  
Celková délka stok     ...3082,5 m 
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě ...1556,0 m – gravitační. 1526,5 m – tlaková  

Průměr gravitační kanalizace   …De 315 mm 
Průměr tlakové kanalizace   …De 90 – 140 mm   

  
stavební objekt SO 07, ulice Poto ční   ...kanaliza ční stoky – splaškové  

Druh stokové sítě    ...gravitační "B" – "B3" , tlaková "V4"  
Celková délka stok     ...615,5 m 
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě ...494 m – gravitační. 121,5 m – tlaková  

Průměr gravitační kanalizace   …De 315 mm 
Průměr tlakové kanalizace   …De 110 mm  

stavební objekt SO 07, ulice Píse čná a Pod Hradem ...kanaliza ční stoky – splaškové  
Druh stokové sítě    ...gravitační "C" – "C3" , tlaková "V5"  
Celková délka stok     ...531 m 
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě ...346 m – gravitační. 185 m – tlaková  

Průměr gravitační kanalizace   …De 315 mm 
Průměr tlakové kanalizace   …De 110 mm  

stavební objekt SO 07, ulice Za Školou  ...kanaliza ční stoka – splašková  
Druh stokové sítě    ...gravitační "D" ,  
Celková délka stok     ...195,5 m 
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě ...195 m – gravitační  

Průměr gravitační kanalizace   …De 315 mm 
stavební objekt SO 07, ulice Novoveská a U Trati ...kanaliz ační stoky – splaškové  

Druh stokové sítě    ...gravitační "E" – "E4" , tlaková "V6"  
Celková délka stok     ...531 m 



Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě ...190 m – gravitační. 96 m – tlaková  
Průměr gravitační kanalizace   …De 315 mm 
Průměr tlakové kanalizace   …De 110 mm  

  
  
  
stavební objekt SO 01, intenzifikace ČOV Skalná …aktiva ční nádrže  
       …havarijní jímka na PREFLOK  
stavební objekt SO 02, intenzifikace ČOV Skalná …hrubé p ředčišt ění - rekonstrukce 
       …dosazovací nádrž – rozšíření 
       …kalojem –  čištění, sanace 
stavební objekt SO 03, intenzifikace ČOV Skalná …propojovací potrubí  
  

  
 Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 

  
 Městský úřad Cheb - odbor životního prostředí oznamuje zahájení řízení a současně nařizuje 
k projednání předložené žádosti ústní jednání spojené s místním šetřením na den 
  

26.listopadu 2007 v 8.00 hod.  
  

se sch ůzkou ú častník ů jednání na M ěÚ Cheb – OŽP, 26.dubna 4, č.dv. 53  
  

 Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a připomínky nejpozději při ústním jednání, jinak 
k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá stanoviska  dotčené orgány státní správy. 
 Do podkladů lze nahlédnout u odboru ŽP – Městského úřadu Cheb ve lhůtě shora stanovené. 
  
  
  
  
  
  
         Ing. Jan  P e t á k 

       vedoucí odboru ŽP 
  
  
  

  
  
  
  
  
vyvěšeno: _________________   sejmuto:  _______________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žádáme MěÚ Cheb – OaS a MěÚ Skalná o vyv ěšení oznámení o zahájení vodoprávního řízení a podání 
zprávy o sejmutí oznámení. Toto oznámení musí být v yvěšeno nejmén ě po dobu 30 dní.  


