Městský úřad Turnov
odboř živoi!íbo prostředí
Antonjná Dvoříka 335
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v řízení zastoupené p. Radkem l]nátem, fiIma GAPA, Prouskova
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Správa železničnídopravní cesty' s'o', Dl ažděÍ,á IO03l7
,1 10 00 PÉha
Martin Klátik' PŤepeře25I' 5I2 61
Jana Klátiková. Přepeře 251, 512 61
Leopold Musil, Přepeře l82,512 61
Božena Musilová' Přepeře 182' 512 61
- ostatní vyloanměni veřejnou
ryhláškou
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Vyřizuje:

Houž"'tička Turnov

dne: 19.1 1.2008

Věc:
Přepeře - odkanalizování místníčásti Potůčekoznámení zabájení Ťízení
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\TŘIJNÁviruÁšKA

OZNAMENi

o zaháiení vodoprár,rrího ňzení bez místního šetření

P' Radek l{nát, kte.ý v řízefu zasfupuje vodohospodářské sdÍuženíTumov, podal
žádost o povolení ke stavbě ,,Přepeře
- odkÁnalizováni místníčásti Potůček.'

UgtÍolěq.s1aÉrp'p.č' 340/3, 341/1' 3I2II,342,335t7,335/4,129li-.,

k.ú Přepeře u Tuřnova.

I2311., |4215,

r29D,

Poois stavbv:

lE+@.

výstavbu stok A5 ( prodloužení stávajícího úseku stoky A5 v
)
'ur'rn"je
silnicích III.třídy
a výstavbu bočníchsto[ A5-2, A5.3 a A5.4 v místních bočních

komunikacích v člisti Potůček'
stoka
bude hlamí stokou ce]é stavby. Bude dloúá |'2o2 kÍÍa bude provedena
z polypropylenových žebrovaných trub PP Ulfoa-fub 2. SN 8, DN 3oo. Na stoce
se
předpok1ádá r,rybudování cca 30 ks tpových prefabrikovaných
betonoÚch kana1izačních
reviznich šachet prům 1,0 m' V cca km 0,232 bude tasa stoky
křílit protJakem pod
přejezdem Železniční trať Tumov.všetaty-Plaha. Chriínička buáe '4.5
ocelová ĎN 5oo v délce
12'0 m a bude vedena 6,0 m od osy koleje na každou stranu a bude ukončena u
kanalizačnich šachet.

A5

stoka A5-2 je navržena v západněji sifuovaié místníkomunikaci ve stiívajícízástavbě
na Potůčku'Bude napojena na stoku A5. Bude dlouhá cca 163'0 m a bude provedena
z pol}propylenových žebrovaných aub PP Ultra-Rib 2, sN 8. DN 3oo' Na stoce
se
předpokládá vybudování cca 5 ks t}Tových prefabrikovaných betonoÚch
kanalizačních
revizDích šachet prum. 1,0 m' Napojení do stoky A5 bude v křižovatcé siktic I1Il2,19.7
a
III/27915. Vyvolanou investicí stoky A5-2 je bočnípieložka kabelů NN- ve
správě ČEZ
Distribuce, a's' a kabelů veřejného osvětlení ve vlastnictví obce Přepeie v délkich po 120
m.

Stoka A5.3 _je na1Ťžena ve střední části odkanalizované oblasti a lo\'něŽ situoviína
ie
do
místní komunikace ve stávající zástavbě na Pofučk!' Bude napojena na stoku A5' Bude
116'0 m a bude provedena z polypropyienovýctr zetróqich trub lP Ultm-R]b

1b*1"9"
2'
sN 8' DN

300. Na stoce se předpokládá vyiudovríníica 5 ks rypowých
prefabrikovaných betonoqich revizních šachet prům. 1,0 m' Napojení do stoky A5
bude
v kraj i siinice llt/2797' V}.volanou investicí stoky A5.3 je
jřelož&a
bočni
kabelů NTJ ve
správe CEZ Dishibuce, a's., a kabelů veřejného osvětlení ve vlastnictví obce Přepeře
r delách po 80 m.
stoka A5'4 _je nau.žena ve střední části odkanaLizované oblasti aje situovrina do místní
štěrkovécesty ve stávající zástavbě na Pofučku Bude napojena na sioku ,{5. Bude dlouhá
cca 45. m a bude provedena z pol1propyLenovych zebró,"7ch trub PP Ultra-Rib 2, SN8,
DN 300. Na stoce se předpokládá vybudovriní l ks tnové plefablikované betonové
kanalizační.evizní šachty prun. 1 m' Napojení do stoky Ái bud; v kaji silnice III/2797.
o Přelož'ky kabelů Vo
- bude provedena v délce 80 m ( v souběhu se stokou A5-3 ) a v
délce 120 m ( v souběhu se stokou A5.: )' No\e trasy kabelú jsou nawŽeny tak. aby byla
dodržena min. vzdiílenost od nově narŤŽené kanalizace d]e CSN 7j 60ó:. Leona se o
posunutí tasy kabelů směrem k oplocení stávajících pozemhi' v příslušných
úsecích
nové kabely naspojkovat se stávajícími, piednostně zajistit propojení u stávající sloupů
veřejného osvětlení.
l Přeložky.kabelů NN . bude provedena v délce 80 m ( v souběhu se stokou A5-3 a
)
v délce 120 m ( v souběhu se stokou A5-2
)' Nové trasy kabelů jsou navrženy tat, aby
byla dodržena min. vzdálenost od nově navržené kanalizace v sóuladu s ČsN
ooos.
Jedná se o posunutí trasy kabeiů směrem k oplocení stávající pozeml(u. v příslušných
úsecícinové kabely naspojkovat se stávajícími, přednostně'zajistit propojení u stávající
přípojkoq'ch nebo rozpojor acich skiíni.

l:

Podlobnostijsou obsaŽeny v projektové dokumentaci zpracované p. Radkem l]nátem pod'
č.
zakázký 2I4D00,I '
Ke stavbě již bvla vYdána tato stanoviska:
KSS Lb kraje _ zl' TSSM 4/o8'{G/127-3416 ze dne 16.5'2008, al' TssM 4/08/Ký192-5961
ze dne 8.8.2008
Sprliva železhičhídopfaýní cesq], s.o', sDc Liberec _ m.2678/O8-SDC LBC-Tectr,/CL
ze
dne 24.5.2008
spÍáva železničnídopravní cesý, s.o.' Slavební sprdva Pruha _ ZÍt. 08125-US/2008-SSP
ze
dne 6.6.2008
Dnem podriní žádosti bylo zahájeno vodoprár'rrí řízení.
Městský riřad Tumov, odboř Životního prostředí ozrramuje zahájení vodoprá.vnr1ro
řízení
účastnílo]mřízení.
vzhledem k tomu, žejsou mu dobře anámy poměry staveniště a Žídost posk}tuje dostatečný
přehled, upouští od místního šetření a ústního iedfuíní.

Učastnícjřízenímohou své námitky uplatnit nejpoztlěji do

22. prosince 2008
V

uvede.né lhůtě je nutno Žadatelem doložitj
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Uzemní rozhodnutí
Smlouvu se Správou železničnídopravní cest'v o umístění stavby na pozemku a
srDlouyu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břenrene
Souhlas Drážníhoúřadu se stavbou

D.o.předloŽených podkladri lze nahlédnout v uřední dny ( pondělí, středa v kanceláři
)
č. 109 Městského úřadu Tumov, oŽP'

lng. Miloslava Šipošová
vedoucí odboru životníhoprostředí
Potvrzení o vyvěšení tohoto oznámení na desce vodoprá\,ního uiadu, popř. obecního uřadu
(vy'věšeno po dobu nejméně 15 dnů . poslední den této lhůtyje dnem doručení):

Datun \,J.věšení: 7' r'2
Datum sejmutí: 75'
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Razítko a podpis orglínu' kteÚ qYěše!í a sejmutí potvrzuje]
Pro účelyrryvěšení na úřednídesce se zasílá obci Přepeře'
Na vědomí:
Správa železničnídoprauí cesty, s'o'' SDC Liberec, Nríkladní 459, P.O. Box 51,460
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správa Železničnídopravni cesty, s.o', stavební správa Prana, Sokolovskí 27811955,
190 00 Praha 9

