
 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice 
 Odbor životního prostředí 
 
     

     

Naše č.j.: MH/15118/2019    
Spisová značka: MH/03490/2019    
    

Vyřizuje: Ing. Hana Švecová   

Telefon: +420 371 430 548    

E-mail: svecova@muhorazdovice.cz    

     

Datum:  4.11.2019    

ROZHODNUTÍ 

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, 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 na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 
04.03.2019 podal účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je 

Obec Slatina, IČO 43313906, Slatina č.p. 62, 341 01  Horažďovice, 

podle § 115 odst. 4 stavebního zákona 

prodlužuje 

platnost stavebního povolení č.j. MH/02226/2016 ze dne 30.01.2017, které nabylo právní moci 
dne 07.03.2017 pro stavbu vodního díla: 

Splašková kanalizace a ČOV ve střední části obce Slatina 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:  
kraj:       Plzeňský  
obec:      Slatina  
katastrální území:     Slatina u Horažďovic  
parcelní čísla pozemku dle KN:   2116/1  
č. h. p.:      1-08-01-1170-0-00  
IDTV:       10270862  
název a kód vodního útvaru:  Březový potok od pramene po ústí do toku Otava 

12088000 

Údaje o povolené stavbě:  
název kanalizačního systému:  Splašková kanalizace a ČOV ve střední části obce 

Slatina  
povolovaná vodní díla:    stoková síť, čistírna odpadních vod  
kanalizační soustava:    kanalizace pro veřejnou potřebu  
charakter kanalizační soustavy:   oddílná splašková  
počty oddělených částí systému:   1  
počet napojených obcí:    1  
přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-JTSK):  

začátek kanalizace: X = 1112966; Y = 802158  
konec kanalizace: X = 1113099; Y = 802108 

 

nová platnost stavebního povolení: 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí 
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Odůvodnění: 

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí obdržel dne 04.03.2019 pod č.j. 
MH/03490/2019 odůvodněnou žádost o stavebníka o prodloužení platnosti stavebního povolení, 
neboť stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní 
moci. 

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto: 

Obec Slatina připravuje změny v realizaci kanalizace obce a nemá v současné době zajištěn 
dostatek finančních prostředků na realizaci tak velké akce. 

Speciální stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože 
předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, dotčené orgány 
neuplatnili ke změně stavby nová závazná stanoviska, účastníci řízení neuplatnili námitky, popř. 
důkazy, speciální stavební úřad žádosti vyhověl. 

Správní poplatek byl uhrazen dne 4.11.2019. 

 

 
Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního 
řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný 
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve 
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 
podáním učiněným u Městského úřadu  Horažďovice. Podané odvolání má v souladu 
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné. 

 

 

 

 

 

 
Ing. Jitka Vašková Ing. Hana Švecová 
vedoucí odboru životního prostředí za správnost 
 
 
 
Toto rozhodnutí 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.  
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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 
Obec Slatina, IDDS: km7bia3 
 sídlo: Slatina č.p. 62, 341 01  Horažďovice 

  
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení 
práv v souvislosti s žádostí o vydání stavebního povolení 
Doručuje se veřejnou vyhláškou:  

vlastníkům veřejné infrastruktury: 
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 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
  
vlastníkům pozemků v k.ú. Slatina:  
p.č. 28, 53/1, 53/2, 54, 60, 61, 68, 70, 71/1, 73/2, 76/3, 311/4, 322/4, 2049, 2061/1, 2113, 
2116/7, 2116/8, 2116/9, 2116/13, 2116/14, 2116/15, 2116/16, 2116/17, 2116/19, 2123, 2134, 
2139, st. 2, st. 3, st. 4/1, st. 7, st. 19, st. 22, st. 25, st. 28, st. 29, st.31/1, st. 31/2, st. 31/3, st. 63, 
st. 64, st. 65, st. 66, st. 68/1, st. 68/2, st. 69/1, st. 69/2, st. 72, st. 97, st. 104,  
 
vlastníkům staveb v obci Slatina:  
č.p. 6, č.p. 7, č.p. 15, č.p. 23, č.p. 25, č.p. 26, č.p. 27, č.p. 29, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 46, č.p. 49, 
č.p. 53, č.p. 55, č.p. 58, č.p. 64  
 

Dotčené správní orgány a další právnické subjekty 
Městský úřad Horažďovice – se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky  
Obecní úřad Slatina - se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k 
 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, Mírové náměstí č.p. 1, 341 
01  Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  
Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, odbor památkové péče, školství a kultury, Mírové náměstí č.p. 1, 
341 01  Horažďovice 
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