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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí jako věcně 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 dále 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 a místně příslušný 
podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
oznamuje, že na základě žádosti ze dne 19.04.2018 pod č. j. MH/05904/2018, kterou podal žadatel 

město Horažďovice, IČO 00255513, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 

bylo zahájeno vodoprávní řízení o stavební povolení k vodním dílům pro stavbu vodního díla:  

„Revitalizace sídliště Blatenská v Horažďovicích“ 

Projektová dokumentace „Revitalizace sídliště Blatenská v Horažďovicích“ byla vypracována Ing. 
Františkem Sedláčkem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0101296 
v lednu 2018. 

O stavební povolení pro stavbu vodního díla je na základě předložené žádosti a doložených 
podkladů zažádáno v tomto rozsahu: 

základní údaje o stavbě, jejím členění a technickém zařízení: 
 
SO 302 Jednotná kanalizace 
Území je odkanalizováno gravitační kanalizací, jejíž stoka A je jednotnou stokou a je zaústěna do 
stávající jednotné kanalizace v křižovatce ulic Žižkova a Smetanova. Stoka A převádí jednotné 
odpadní vody z oblastí severně nad Blatenskou ulicí. Stoka B v Bezručově ulici odvádí také vody 
z jednotlivých domovních přípojek přilehlých rodinných domů. Ostatní stoky lze považovat za 
oddílné, splaškové.  
Splaškové/jednotné potrubí je  navrženo z PP DN 250÷500 SN 10, plné žebrování. 
Součástí stoky budou revizní šachty běžného provedení z betonových skruží a dnem 
prefabrikovaným, vstupní část kónická, v komunikaci poklop litinový Ø600 mm tř. zatížení D 400, 
prachotěsný. Na stokách je navrženo 21 nových revizních šachet.  
 
větev SA  PP DN 500  SN 10 plné žebro  délka 499 m 
větev SB  PP DN 250÷300  SN 10 plné žebro  délka   98 m 
větev SC  PP DN 250÷300 SN 10 plné žebro  délka 209 m 
větev SD  PP DN 250 SN 10 plné žebro  délka 117 m 
větev SCA  PP DN 250 SN 10 plné žebro  délka   24 m 
21 ks revizních vstupních šachet DN 1000 prefa bet., vstup kónický, rám + plynotěsný poklop 
D400 
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SO 304 Dešťová kanalizace 
Dešťové vody ze stávajících bytových domů a upravených komunikací budou odváděny oddílnou 
gravitační dešťovou kanalizací.  
Potrubí je navrženo z PP DN 250 ÷ 400 mm, SN 10, plné žebro  podle kapacitního průtoku a 
rychlosti v potrubí. Vyjma dvou úseků v Žižkově ulici bude dodržena minimální výška krytí pod 
vozovkou 1,8 m a trasa bude v souběhu s vodovodem a jednotnou kanalizací. Krytí v zelených 
plochách min. 1 m.  
Součástí stoky budou revizní šachty běžného provedení z betonových skruží a dnem 
prefabrikovaným (v 2 případech zhotoveným na místě), vstupní část kónická, v komunikaci poklop 
litinový Ø 600 mm, třída zatížení D 400. Na stokách 1÷3 je možné provést poklopy odvětrávané, 
na ostatních stokách budou poklopy pachotěsné. V zelených plochách bude šachta vytažena min. 
15 cm nad okolní terén a poklop postačí tř. zatížení A15. Na stokách je navrženo 36 revizních 
šachet. Skruže jsou vybaveny ocelovými poplastovanými stupadly. V kónické skruži bude stupadlo 
kapsové. Východní část sídliště je odvodněna stokami 1÷3, které odvádí dešťové vody do 
retenčního objektu umístěného v areálu provozu Technických služeb. Nádrž je navržena jako 
podzemní objekt, tvořený rozdělovací sedimentační šachtou, která  bude také sloužit jako čerpací. 
Dále podzemním tělesem z voštinových plastových bloků uložených na drenážním štěrkovém loži. 
Těleso je odvětráno přes rozdělovací a výustní šachtu opět drenážním potrubím. Celé těleso bude 
obaleno hydroizolací a  bude tak fungovat jako zásobník dešťové vody. Průchod drenážního 
potrubí hydroizolací bude opatřen manžetou. Výustní šachta je vybavena bezpečnostním 
přepadem DN 40. Bezodtokový objem zásobníku činí 150 m3 a prostor pro retenci a následné 
regulované vypouštění do jednotné kanalizace činí 90 m3.  
 
větev DA  PP DN 250÷400 SN 10 plné žebro  délka 348 m 
větev DB  PP DN 250÷400 SN 10 plné žebro  délka   98 m 
větev DC  PP DN 250÷300 SN 10 plné žebro  délka 192 m 
větev DD  PP DN 250÷400 SN 10 plné žebro  délka 149 m 
větev DCA  PP DN 250 SN 10 plné žebro  délka   26 m 
větev D0  PP DN 400 SN 10 plné žebro  délka   15 m 
větev D1  PP DN 250÷400 SN 10 plné žebro  délka 203 m 
větev D2  PP DN 250÷300 SN 10 plné žebro  délka 144 m 
větev D3  PP DN 250÷400 SN 10 plné žebro  délka   81 m 
36 ks revizních vstupních šachet DN 1000 prefa bet., vstup kónický, rám+ poklop D400 
 
SO 306 Vodovodní řad 
Jde o obnovu řadů v ulicích Žižkova, Bezručova a Hornická. V ostatních částech se vodovod buď 
nenachází, nebo je již rekonstruovaný. 
Odbočky od stávajícího i nového řadu musí být zajištěny stabilizačními bloky z betonu prostého. 
Po dokončení a zasypání potrubí bude provedena tlaková zkouška přetlakem min. 1,5 násobku 
tlaku provozního, min. 10 barů. Na obnovovaný vodovod bude dopojen stávající nadzemní požární 
hydrant v křižovatce Blatenské a Bezručovy. 
 
řad V1 HD-PE 110/10  délka 190 m  (PE 100, SDR 11) 
řad V2, HD-PE 110/10  délka 112 m (PE 100, SDR 11) 
řad V3 HD-PE 110/10 délka 303 m  (PE 100, SDR 11) 
 

údaje o místu: 
kraj: Plzeňský  
obec: Horažďovice 
katastrální území:  Horažďovice 
pozemek: st. p. 426, parc. č. 1156/1, 1156/15, 1156/16, 

1156/18, 1156/19, 1156/22, 1156/23, 1156/24, 
1156/25, 1160/2, 1161/2, 2660/33, 2775/15, 
2790/1, 2790/2, 2790/3, 2790/4 v katastrálním 
území Horažďovice 

č.h.p.: 1-08-01-1110-0-00  
hydrogeologický rajón:  6310 Krystalinikum v povodí H. Vltavy a Úhlavy 
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útvar podzemních vod: 63101Krystalinikum v povodí H. Vltavy a Úhlavy 
název a kód vodního útvaru: 
orientační určení polohy záměru (JTSK):  začátek stavby X = 1120030, Y = 805740 
 konec stavby  X = 1119773, Y = 805274 

údaje o předmětu rozhodnutí: 
 
vodovod: 
název vodovodu: vodovod pro veř. potřebu města Horažďovice 
povolované vodní dílo:  vodovodní řad zásobovací sítě 
příslušnost k systému vodovodu:   místní 
účel užití vody:     zásobování obyvatelstva pitnou vodou 
počty oddělených částí systému: vodovodní řad zásobovací sítě 
rozsah zásobování – počet zásobovaných obcí: 1 
rozsah zásobování – velikost zásob. spotřebiště:  část obce 
druh vodovodního řadu:    zásobovací síť 
celková délka řadu:     605 m 
nejmenší jmenovitá světlost řadu   100 mm 
největší jmenovitá světlost řadu   100 mm 
 
 
kanalizace jednotná:  
povolovaná vodní díla      stoková síť 
kanalizační soustava     kanalizace pro veřejnou potřebu 
charakter kanalizační soustavy   jednotná 
počty oddělených částí systému   kanalizační řad  
počet napojených obcí      1 
druh stokové sítě     gravitační  
počet odlehčovacích komor     0 
celková délka stoky     947 m 
nejmenší jmenovitá světlost stoky   250 mm 
největší jmenovitá světlost stoky         500 mm 
 
 
kanalizace dešťová:  
povolovaná vodní díla      stoková síť 
kanalizační soustava     kanalizace pro veřejnou potřebu 
charakter kanalizační soustavy   jednotná 
počty oddělených částí systému   kanalizační řad  
počet napojených obcí      1 
druh stokové sítě     gravitační  
počet odlehčovacích komor     0 
celková délka stoky     1 256 m 
nejmenší jmenovitá světlost stoky   250 mm 
největší jmenovitá světlost stoky         400 mm 
 

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí v souladu s ustanovením § 115 vodního 
zákona a ust. § 112 stavebního zákona oznamuje 

zahájení vodoprávního řízení 

a upouští v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání. 

Účastníci řízení mohou své námitky, popř. důkazy uplatnit ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto 
oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska i dotčené 
orgány. Po doručení poslednímu účastníkovi řízení a po uplynutí 10-ti denní lhůty k uplatnění 
námitek, popř. důkazů bude ukončeno shromažďování podkladů k rozhodnutí. Poté se mohou 
účastníci řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí 
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ve lhůtě 3 dnů. 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, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásad koncentrace řízení, 
zakotvené v ust. § 115 odst. 8 vodního zákona. Tohoto práva se může účastník řízení v souladu 
s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vzdát. 

Účastníci řízení mohou do podkladů rozhodnutí nahlédnout na Městském úřadu Horažďovice, 
odbor životního prostředí ve lhůtě shora uvedené v úřední dny (Po, St 7:30 – 17:00 a Pá 7:30-
11:00 hod.). Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou 
moc. 
 
 

 
 

Ing. Jitka Vašková 
vedoucí odboru životního prostředí 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 
Horažďovice a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněné Městským úřadem Horažďovice 
způsobem umožňující dálkový přístup.  
 
Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i 
podmínka zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.  
 
 
Úřední deska:  
 
Vyvěšeno dne: ……………….……….          Sejmuto dne: …………………………………. 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………….……. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
 
 
 
Dálkový přístup:  
 
Zveřejněno dne: ……………….……….          Sejmuto dne: …………………………………. 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………….……. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení.  
 
 
 
 
Rozdělovník  

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu 
město Horažďovice, IDDS: ubnbxnt 
 sídlo: Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice, které je zastoupeno na základě plné 
moci společností: Design M.A.A.T., s.r.o., IDDS: d4wm2nq 
 sídlo: Převrátilská č.p. 330/15, 390 01  Tábor 1 
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Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu  
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
 sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Plzeň-Koterov, 326 00  Plzeň 26 
 

 
Doručuje se veřejnou vyhláškou:  
 
Vlastníkům pozemků a staveb na těchto pozemcích: 
st. p. 390, 393/1, 397, 398, 431, 432, 433, 434, 435/1, 436, 437, 438, 439, 440, 441/1, 441/2, 
441/3, 441/4, 446, 447, 448, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 486, 
531, 532, 533, 542, 543, 564, 565, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 645, 646, 648, 649, 
680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 688, 689, 690, 691, 692, 715, 717, 718, 795, 796, 797, 798, 
799, 800, 801, 802, 803, 804, 964, 965, 966, 1376, 1626, 1650, 1662, 1674, 1675, parc. č. 
1148/35, 1148/38, 1148/39, 1148/40, 1148/41, 1153/10, 1153/11, 1153/14, 1156/2, 1156/7, 
1156/20, 1156/21, 1156/26, 1156/27, 1156/28, 1160/4, 1160/5, 1160/6, 1160/7, 1161/3, 1448/1, 
1448/4, 1448/5, 1448/11, 1449/1, 1449/3, 1449/4, 1451/3, 1452/1, 1452/4, 1452/7, 1452/10, 
1452/11, 1452/12, 1452/15, 1454/5, 1457/3, 1457/9, 1457/10, 1459/3, 2660/1, 2660/6, 2660/7, 
2660/9, 2660/10, 2660/11, 2660/12, 2660/13, 2660/14, 2660/15, 2660/16, 2660/17, 2660/18, 
2660/19, 2660/20, 2660/21, 2660/22, 2660/23, 2660/24, 2660/25, 2660/26, 2660/27, 2660/28, 
2660/29, 2660/30, 2660/31, 2660/32, 2660/34, 2660/35, 2660/45, 2660/82, 2660/83, 2660/84, 
2694/15, 2694/16, 2694/17, 2722/17, 2722/21, 2758/8, 2758/10, 2775/3, 2775/19, 2780/2, 2784/6, 
2784/7, 2784/19, 2790/5, 2790/6, 2790/7, 2790/8, 2790/9, 2790/10, 2796, 3121 v katastrálním 
území Horažďovice 
 
 
vlastníkům technické infrastruktury: 
BYTSERVIS Sušice, spol. s r.o., IDDS: rbvun6u 
 sídlo: Příkopy č.p. 86, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
 sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10  České Budějovice 10 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm 
 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Šumava Net s.r.o., IDDS: q3a52dk 
 sídlo: Jiřího z Poděbrad č.p. 234, 341 01  Horažďovice 
  
 
Dotčené správní orgány a další právnické subjekty 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k 
 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS: 
samai8a, sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd 
 sídlo: Škroupova č.p. 11, 301 36  Plzeň 
Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  
Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí,  odpadové hospodářství a ochrana ovzduší, 
Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Holečkova č.p. 106/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 
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