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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 16.10.2019 pod č. j. MH/14392/2019, 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:  

„Rekonstrukce části Nábřežní a Prácheňské ulice, SO 400, SO 401, SO 500“ 

Projektovou dokumentaci „Rekonstrukce části Nábřežní a Prácheňské ulice, SO 400, SO 401, SO 
500“ vypracovala Ing. Iva Šrámková, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství v červnu 2019. 

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: 

údaje o místu: 
kraj: Plzeňský  
obec: Horažďovice 
katastrální území:  Horažďovice 
pozemek: parc. č. 84/6, 84/7, 84/8, 84/9, 84/21, 84/32, 2681/3, 

2681/5, 2759/1, 2759/3, 2759/5, 2759/6, 2759/8, 
2759/18, 2759/19, 2759/20, 2759/27, 2759/28, 3205  

č.h.p.: 1-08-01-1110-0-00 
hydrogeologický rajón:  6310 Krystalinikum v povodí H. Vltavy a Úhlavy 
název a kód vodního útvaru:  63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy 
název a kód vodního útvaru:  HVL_1250 Otava od toku Volšovka po tok Volyňka 
orientační určení polohy záměru (JTSK): konec stavby X = 1120506, Y = 805861 
 začátek stavby  X = 1120358, Y = 806192 
 

1) SO 500 – SO 500-1 vodovodní řady 

údaje o předmětu rozhodnutí: 
název vodovodu: vodovod pro veřejnou potřebu města Horažďovice 
povolované vodní dílo:  vodovodní řady zásobovací sítě 
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příslušnost k systému vodovodu: místní    
účel užití vody: zásobování obyvatelstva   
rozsah zásobování – počet zásobovaných obcí: 1 
rozsah zásobování – velikost zásobovaného spotřebiště: část obce 

vodovodní řad: VŘ 1 
druh vodovodního řadu: zásobovací síť   
celková délka řadu: 386,86 m 
orientační určení místa:  začátek VB1: X=1120480, Y=805941 
 konec VB18: X=1120304, Y=806277 

Vodovodní řad 1 Nábřežní ul. - PE100 RC, SDR 11 d180x16,4 mm v délce 290,18 m 
Vodovodní řad 1 Nábřežní ul. - PE100 RC, SDR 11 d125x11,4 mm v délce 96,68 m 

Navržený vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad LI150. Trasa vede nábřežní ulicí 
a napojí se na stávající vodovod LT 100. Trasa vodovodu je navržena s úpravou místní 
komunikace ve stejném rozsahu. Hydranty: - stávající hydrant bude vyměněn za nový hydrant HP1 
(kalník), nadzemní hydrant HN2 (vzdušník) bude mít požární funkci, hydrant PH3 (kalnik) bude 
osazen v nejnižším místě. 

vodovodní řad: VŘ 2 
druh vodovodního řadu: zásobovací síť   
celková délka řadu: 98,98 m 
orientační určení místa:  začátek VB14: X=1120355, Y=8061961 
 konec VB35: X=1120288, Y=806143 

Vodovodní řad 2 Prácheňská ul. - PE100 RC, SDR 11 d180x16,4 mm v délce 98,98 m 

Navržený vodovodní řad bude napojen na navržený vodovodní řad 1 v místě křižovatky Nábřežní a 
Prácheňské ulice pod železničním mostem. Navržená trasa vede Prácheňskou ulicí ve stávající 
trase vodovodu a napojuje se na stávající vodovod PE 110 

vodovodní řad: VŘ 3 
druh vodovodního řadu: zásobovací síť   
celková délka řadu: 62,68 m 
orientační určení místa:  začátek VB26: X=1120311, Y=806189 
 konec VB40: X=1120286, Y=806233 

Vodovodní řad 3 Příčná ul. - PE100 RC, SDR 11 d63x5,8 mm v délce 62,68 m 

Navržený vodovodní řad v Příčné ulici bude napojen na navržený vodovodní řad 2. Na konci řadu 
bude osazen vzdušník. Řad nahradí stávající vodovodní přípojky. 

 

2) SO 400 –SO 400-1 kanalizační stoka 

údaje o předmětu rozhodnutí: 
název kanalizačního systému: dešťová kanalizace města Horažďovice 
povolované vodní dílo:  stoková síť 
kanalizační soustava: jiná    
charakter kanalizační soustavy: pouze dešťová 
počet napojených obcí: 1 

stoková síť: 
druh stokové sítě: gravitační 
celková délka stok: 241,71m 
nejmenší jmenovitá světlost stoky: 300 mm 
největší jmenovitá světlost stoky: 400 mm 
 
orientační určení místa:  Š st: X=1120464, Y=805974 
 ŠD 7: X=1120362, Y=806189 

PVC-U (homogenní plnostěnná konstrukce stěny), SN16 DN 300 – dl. 118,13 m 
PVC-U (homogenní plnostěnná konstrukce stěny), SN16 DN 400 – dl. 123,57 m 
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Navržená stoka bude napojena na stávající dešťovou stoku B 800 ve stávající šachtě. Trasa je 
navržena v okraji Nábřežní ulice, přibližně v trase stávající dešťové kanalizace. Do navržené 
kanalizační stoky budou napojeny stávající rodinné domy a uliční vpusti. Revizní šachty (ŠD 1-7) 
budou prefabrikované, železobetonové, průměr 1 m, uliční vpusti budou prefabrikovaných 
železobetonových dílců o vnitřním průměru 450 mm. 

 

3) SO 401 –SO 401-1 kanalizační stoka 

údaje o předmětu rozhodnutí: 
název kanalizačního systému: kanalizace pro veřejnou potřebu města Horažďovice 
povolované vodní dílo:  stoková síť 
 čerpací a přečerpací stanice 
kanalizační soustava: kanalizace pro veřejnou potřebu 
charakter kanalizační soustavy: oddílná – splašková kanalizace 
počet napojených obcí: 1 

stoková síť: 
druh stokové sítě: gravitační s přečerpáním ve stokové síti 
celková délka stok: 143,85 m 
nejmenší jmenovitá světlost stoky: 200 mm 
největší jmenovitá světlost stoky: 250 mm 
počet povolovaných čerpacích stanic: 1 
orientační určení místa:  napojení do B400: X=1120504, Y=805863 
 šachta Š5: X=1120490, Y=805958 
 
PVC-U (homogenní plnostěnná konstrukce stěny), SN12 DN 250 – dl. 104,1 m 
PE100 RC SDR11 D90 – dl. 34,24 m 
PVC-U (homogenní plnostěnná konstrukce stěny), SN12 DN 200 – dl. 5,51 m 

Navržená gravitační stoka bude provedena z rour PVC-U, třídy únosnosti 12 v profilu DN 250 mm 
a zaústěna do čerpací stanice. Výtlak z čerpací šachty do stávající kanalizace bude potrubím 
PE100 RC SDR11 zaústěným do šachty Š1, odkud je potrubí PVC-U SN12 DN 200 vedeno do 
stávající kanalizace B400. 

Stoka bude vedena v místní komunikaci podél zástavby v souběhu s dešťovou kanalizací. Bude 
ukončena šachtou Š5. Revizní šachty budou prefabrikované, železobetonové, průměr 1 m. 

čerpací stanice: 
druh stanice:     čerpací    
projektovaný výkon:    6 l/s 
orientační určení místa:  X=1120530, Y=805872 

Betonová prefabrikovaná šachta 1500/4600 bude opatřena obslužným otvorem 900/1200 mm. 
Vtok do šachty DN 250 je umístěn 1,63 m nad dnem, odtok (výtlačné potrubí) 2,75 m nad dnem; 
3,4 m ode dna čerpací šachty je umístěn bezpečnostní přeliv do dešťové kanalizace. V šachtě 
budou umístěna 2 čerpadla. Provoz kanalizační čerpací stanice bude možný v automatickém i 
ručním režimu. 
 

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 
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účastníci řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí 
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. Hana Švecová 
oprávněná úřední osoba 
 
 
 
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.  
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Rozdělovník 
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu 
S-pro servis s.r.o., IDDS: syxg99e 
 sídlo: Pivovarská č.p. 1272, 388 01  Blatná 
 zastoupení pro: Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
 
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu – účastník řízení dle § 109 písm. c) 
stavebního zákona: 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
 sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Ing. Pavlína Zychová, Nábřežní č.p. 417, 341 01  Horažďovice 
 
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu – účastník řízení dle § 109 písm. d) 
stavebního zákona: 
Marie Poustková, Nábřežní č.p. 417, 341 01  Horažďovice 

doručuje se vlastníkům a správcům technické infrastruktury: 
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 
Šumava Net s.r.o., IDDS: q3a52dk 
 sídlo: Jiřího z Poděbrad č.p. 234, 341 01  Horažďovice 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp 
 sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm 
 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu - účastník řízení dle § 109 písm. e),  
f) stavebního zákona: 

doručuje se veřejnou vyhláškou vlastníkům pozemků a staveb na těchto pozemcích: 
st. p. 165/1, 166, 167, 168, 171, 172, 173, 174, 175, 177/1, 177/2, 178, 179, 180/1, 180/2, 181, 
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188/1, 189/1, 189/2, 189/3, 190, 191, 192, 193, 194, 195/1, 196, 
197, 200, 201, 203, 205, 206, 207/1, 207/2, 208/1, 208/3, 209, 218/1, 372/2, 373, 374, 377, 387, 
388, 400/1, 415, 549, 555, 575, 1050, 1273, 1699, parc. č. 44, 48/1, 58/1, 58/2, 63/1, 67, 69, 70/1, 
72/2, 76/1, 78/1, 78/2, 81/2, 82, 84/2, 84/3, 84/4, 84/14, 84/15, 84/16, 84/17, 84/18, 84/20, 84/22, 
84/28, 84/29, 84/30, 84/33, 84/34, 84/35, 90, 120/3, 153/2, 736, 1514/1, 2681/10, 2681/11, 
2681/22, 2681/23, 2694/3, 2695/1, 2759/7, 2759/9, 2759/10, 2759/11, 2759/13, 2759/21, 2759/22, 
2759/23, 2759/24, 2759/25, 2759/26, 2759/29, 2759/30, 2759/31, 2759/32, 2759/36, 2760/4, 
2760/5, 2760/10, 2763/1, 2764/39, 2776/1, 2801, 3108, 3142, 3148, 3149, 3176 v katastrálním 
území Horažďovice 

Dotčené správní orgány a další právnické subjekty 
Městský úřad Horažďovice, odbor památkové péče, školství a kultury, Mírové náměstí č.p. 1, 
341 01  Horažďovice 
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 dopravy a silničního hospodářství, Mírové náměstí č.p. 1, 
341 01  Horažďovice 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS: 



Č.j. MH/16195/2019 str. 6 

 
samai8a 
 sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd 
 sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00  Praha 1 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k 
 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
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