
 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice 
 Odbor životního prostředí 
 
     

     

Naše č.j.: MH/17511/2019    
Spisová značka: MH/14392/2019    
    

Vyřizuje: Ing. Hana Švecová   

Telefon: +420 371 430 548    

E-mail: svecova@muhorazdovice.cz    

     

Datum:  20.12.2019    

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 žadateli 
a zároveň účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:  

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

I. vydává stavební povolení  
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona k provedení stavby 
vodního díla 

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

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 
 
 
 
 
základní údaje o stavbě, jejím členění a technickém zařízení: 
 
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 
příslušnost k systému vodovodu: místní    
účel užití vody: zásobování obyvatelstva   
rozsah zásobování – počet zásobovaných obcí: 1 
rozsah zásobování – velikost zásobovaného spotřebiště: část obce 
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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 

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 
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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 Š 5. 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. 

 

Pro povolení provedení a užívání stavby vodního díla se, v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 
vodního zákona a § 115 stavebního zákona a současně v souladu s ust. § 18c vyhlášky č. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, stanoví následující podmínky a povinnosti:  

1. Stavba vodního díla bude provedena dle projektové dokumentace ověřené vodoprávním 
úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním 
úřadem. 

2. Při provádění výkopových prací budou učiněna taková nezbytná opatření, aby nedošlo k 
poškození stávajících podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí v předmětné 
lokalitě. 
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3. Vodoprávnímu úřadu bude před zahájením stavby písemně oznámen termín zahájení stavby, 

název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 

4. Stavba vodního díla bude dokončena do 06/2022. 

5. Bude respektováno prostorové uspořádání  sítí dle ČSN 73 6005. 

6. V připojovacích místech na stávající vodovod  a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata 
s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze 
s použitím spojovacího materiálu  v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřeným  
speciální vodoodpudivou pastou popř. vazelínou. Jako vytyčovací vodič bude použit CY 6. 
Vodič bude vždy vyveden minimálně  0,5 m nad terén do poklopů ovládacích armatur. 

7. Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK předložena k vyjádření dokumentace 
pro realizaci stavby včetně seznamu použitých materiálů a koordinační situace případných 
dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit  zemní práce. 
Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve 
vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.  

8. Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných 
společností ČEVAK . Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích 
armatur.  

9. Společnosti ČEVAK bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.  

10. Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů 
předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí 
náhradní zásobování vodou. Náklady spojené s náhradním zásobováním  vodou po dobu 
přepojování a příp. s vypuštěním a napuštěním vodovodu budou hrazeny z prostředků stavby. 

11. Investor umožní přístup technikům ČEVAK na staveniště v průběhu realizace.  

12. Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem 
společnosti ČEVAK, provozní středisko Horažďovicko. 

13. O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce 
společnosti ČEVAK . Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN a dle podmínek 
provozovatele.  

14. Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů v 
souladu TNV 75 5402 a ČSN 75 5025. 

15. V souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je 
předloží společnosti ČEVAK.  

16. Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude 
provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho 
konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK. 
Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 69 09 a dle 
podmínek provozovatele.  

17. V případě čerpání spodní vody do kanalizace bude tato složka zpoplatněna položkou stočné 
dle aktuálního ceníku.  

18. Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK předán výtisk 
geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek  na 
aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu 
před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu.  

19. K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požaduje společnost 
ČEVAK předat následující dokumenty a doklady:  

a. Zápis o odevzdání a převzetí stavby 

b. Dokumentaci geodetického  zaměření skutečného provedení, která bude provedena před 
záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí 
provozovaných společností ČEVAK. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto náležitosti: 
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technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci  se 
zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN. V případě, že 
vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich 
zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného 
provedení.  

c. Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně dokladové části. 

d. Protokoly o tlakových zkouškách vodovodních řadů.  

e. Dokad o výchozí kontrole hydrantů a doklad o  proměření vytyčovacího vodiče.  

f. Kamerovou zkoušku kanalizace (kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček 
včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku). 

20. Stavba bude provedena podle dokumentace odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny 
této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. 

21. Na stavbě nesmí být umístěna taková světla, nebo barevné plochy, které by mohly vést 
k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 

22. Pří provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 
Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná 
opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a 
provozovatelem dráhy. 

23. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před 
možnými účinky elektrické trakce dráhy (25kV/50Hz). 

24. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby. 

25. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který 
Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona. 

26. Zejména při provádění stavby bude zajištěna minimalizace znečišťování ovzduší tuhými 
znečišťujícími látkami a druhotnou prašností, a to skrápěním činností, při kterých emise těchto 
znečišťujících látek vznikají. 

27. Minimálně 14 dnů před zahájením prací je nutné zástupci Správy mostů a tunelů (SMT) 
předložit řešení podchodu pod železničním mostem – půdorys, příčný a podélný řez. Po 
ukončení stavby požaduje SMT dodat dokumentaci skutečného provedení stavby. 

28. Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy, případně v obvodu dráhy (na pozemku dráhy) 
oznámí stavebník SŽDC písemně nebo elektronicky nejpozději 15 dnů před zahájením. 

29. Před zahájením prací je nutné objednat vytýčení kabelových tras a zařízení SSZT na místě.  

30. Zemní práce musí být prováděny min. 1,5 m od zařízení a kabelů SSZT ručně a opatrně. 
Pevné stavby a úpravy terénu musí být svým okrajem min 1 m od kabelů a zařízení SSZT. 
Zemními pracemi nesmí dojít ke změně hloubky uložení kabelů a zařízení SSZT. Stavba a 
zařízení staveniště nesmí omezit rozhledové poměry na trati (blízko a na vnitřní straně oblouku 
apod.) Stavbou nesmí dojít k omezení přístupu ke kabelovým trasám a zařízení (oplocení). 
V případě dotčení, souběhu, nebo křížení zařízení a kabelů SSZT stavbou, musí tato 
odpovídat platným normám ČSN. V případě obnažení kabelů SSZT nutno zajistit jejich 
mechanickou ochranu během stavby (vyvěšení). Před záhozem je nutno obnovit původní 
uložení kabelů a přizvat zástupce SSZT ke kontrole. V případě zřízení komunikace přes trasu 
kabelů, je nutné zajistit odpovídající definitivní nebo dočasnou (příjezd na stanoviště) úpravu 
uložení kabelů (hloubka, chranička). V případě, že se po trasách kabelů SSZT bude pohybovat 
mechanizace, požaduje SSZT odpovídající ochranu těchto kabelových tras (panely apod.). 
V případě nemožnosti jiného řešení ochrany kabelů a zařízení SSZT, musí investor v rámci 
stavby zajistit odpovídající přeložku kabelových tras, nebo zařízení SSZT. Řešení přeložky a 
zpracovaná projektová dokumentace přeložky musí být předem projednána na SSZT. 

31. Přebytečný výkopek a materiál nesmí být deponován na pozemku dráhy. Stavebník musí 
nahradit případné škody, které na pozemku dráhy způsobil. 

32. Zajistit svedení veškerých vod mimo pozemek dráhy v průběhu stavby a po jejím skončení. 
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33. Realizací stavby nesmí dojít k poškození stávajícího odvodnění drážního tělesa, případně musí 

být provedeno jeho obnovení v plném rozsahu.  

34. Všechny případné změny musí být předem projednány se SŽDC. 

II. stanovuje 
podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona, že stavbu lze užívat jen na základě 
kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona. 

Odůvodnění: 
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí obdržel dne 16.10.2019 pod č.j. 
MH/14392/2019 žádost o stavební povolení k stavebnímu záměru „Rekonstrukce části Nábřežní a 
Prácheňské ulice, SO 400, SO 401, SO 500“. Žadatelem je Město Horažďovice, IČO 00255513, 
Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice, kterého zastupuje S-pro servis s.r.o., IČO 06016910, 
Pivovarská č.p. 1272, 388 01  Blatná. 

Žádost byla  doložena všemi povinnými doklady podle § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o 
náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných 
vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů a dalšími doklady.  

Předložené doklady: 
 situace širších vztahů 
 kopie katastrální mapy 
 územní rozhodnutí 
 souhlas stavebního úřadu 
 projektová dokumentace 
 plán kontrolních prohlídek stavby 
 souhrnné sdělení odboru životního prostředí 
 plná moc 
 souhlas k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona 
 závazné stanovisko KHS  
 závazné stanovisko drážního úřadu  
 souhlas správce silnice 
 závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství 
 závazné stanovisko památkové péče 
 závazné stanovisko HZS  
 stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu 

napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem    
ČEZ Distribuce, a.s. 
ČEVAK a.s. 
Šumava Net s.r.o. 
CETIN 
ČD TELEMATIKA a.s. 
GridServices, s.r.o. 
T-Mobile Czech Republic a.s 
 
 

Vodoprávní úřad oznámil dle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení 
stavebního zákona a správního řádu zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům 
řízení i dotčeným orgánům pod č.j. MH/16195/2019 ze dne 20.11.2019, s upozorněním, že mohou 
závazná stanoviska a námitky, popř. důkazy uplatnit nejpozději ve lhůtě 10 dnů od doručení 
oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.  

Účastníkům řízení byla dána možnost v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu se vyjádřit 
k podkladům rozhodnutí. 
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V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno: 
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. 

Územní rozhodnutí vydal Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování dne 
6.5.2019 pod č.j.MH/06079/2019 které nabylo právní moci dne 8.6.2019.  

Souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a 
územního plánování dne 2.10.2019 pod č.j. MH/13686/2019. 

Souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona byl udělen těmito 
vlastníky: Plzeňský kraj, hospodaření se svěřeným majetkem kraje - Správa a údržba silnic 
Plzeňského kraje, příspěvková organizace; Ing. Pavlína Zychová, Nábřežní č.p. 417, 341 01  
Horažďovice. 

Dne 20.11.2019 pod č.j. MH/16092/2019 byla povolena výjimka dle ust. § 169 odst. 2 stavebního 
zákona a dle ust. § 12 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Stanovisko správce povodí vydalo Povodí Vltavy, státní podnik dne 6.9.2019 pod č.j. 58508/2019-
142, ve kterém je uvedeno, že s uvedenou stavbou souhlasí bez připomínek. 

Závazné stanovisko památkové péče vydal Městský úřad Horažďovice, orgán státní památkové 
péče dne 25.09.2019 pod č.j. MH/12293/2019, které je souhlasné a bez podmínek. 

Souhrnné sdělení odboru životního prostředí vydal Městský úřad Horažďovice, odbor životního 
prostředí dne 27.09.2019 pod č.j. MH/12281/2019, které je souhlasné. Podmínka orgánu státní 
správy ochrany ovzduší byla zapracována jako podmínka č. 26 tohoto rozhodnutí. 

Závazné stanovisko KHS vydal KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 10.9.2019 pod č.j. 
KHSPL/22174/21/2019, které je souhlasné a bez podmínek. 

Závazné stanovisko HZS vydal HZS Plzeňského kraje dne 8.10.2019 pod č.j. HSPM- 2486-7/2018 
KT, které je souhlasné a bez podmínek. 

Závazné stanovisko drážního úřadu vydal Drážní úřad dne 26.9.2019 pod č.j. DUCR-52282/19-
2/Ki , které je souhlasné a jehož podmínky byly zapracovány jako podmínky č. 5-10 tohoto 
rozhodnutí. Podmínku č. 2: „Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení“ 
vodoprávní úřad nezapracoval jako podmínku tohoto rozhodnutí, neboť splnění této podmínky již 
bylo uloženo v rozhodnutí o umístění stavby.  

K záměru bylo doloženo Souhrnné stanovisko Správy železniční a dopravní cesty vydané dne 
7.10.2019 pod č.j. MH/28407/2019-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-829 ze dne 7.10.2019. Podmínky tohoto 
stanoviska, které se obsahově neshodovaly s podmínkami zapracovanými do územního 
rozhodnutí, byly zapracovány jako podmínky č. 27-34 tohoto rozhodnutí. (podmínka č. 
3,4,6,7,10,11,12,13).  Podmínka č. 1,2,5,8 se obsahově shoduje s podmínkami zapracovanými do 
územního rozhdonutí. 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje jako správce silnice III/17214 vydala souhlas s vydáním 
stavebního povolení dne 4.9.2019 pod zn.1921/19/SÚSPK-K. 

Závazné stanovisko k nakládání s odpady vydal Městský úřad Horažďovice, orgán státní správy 
odpadového hospodářství dne 16.06.2018 pod č.j. MH/08725/2018, které je souhlasné a bez 
podmínek. 

Byla předložena tato stanoviska, popř. vyjádření či sdělení správců veřejné dopravní a technické 
infrastruktury, kteří budou záměrem dotčeni, v I. výroku toho rozhodnutí podmínkou č. 2 byla 
uložena povinnost jejich respektování: 
ČEVAK a.s. -  stanovisko č.j. O19070100687 ze dne 15.10.2019 
ČEZ Distribuce, a.s., - stanoviska zn. 1105570375,  zn. 1105570302 ze dne 26.09.2019 
Šumava Net s.r.o. ze dne 13.11.2018 
CETIN – vyjádření č.j.: 645835/19 ze dne 28.5.2019, vyjádření č.j.: 741545/19 ze dne 6.9.2019 
ČD TELEMATIKA a.s. – stanovisko č.j. 1201915036 ze dne 1.10.2019, vyjádření zn. 
08771/2019-O ze dne 4.10.2019 
GridServices, s.r.o. – stanovisko ze dne 16.09.2019 zn. 5001995381 
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T-Mobile Czech Republic a.s. – stanovisko ze dne 28.5.2019 zn. E21124/19 

Účastníci řízení byli stanoveni v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona a § 115 odst. 4 
vodního zákona. 

Podmínka č. 1 byla stanovena v souladu s ust. § 111 a 115 stavebního zákona. 

Podmínka č. 2 byla stanovena v souladu s § 18c odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Podmínka č. 3 byla stanovena v souladu s § 18c odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Podmínka č. 4 byla stanovena v souladu s § 18c odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Podmínky č. 5-19 byly uloženy na základě § 18c odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Podmínky č. 20-34 byly uloženy na základě § 18c odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Z důvodu naplnění účelu vodního zákona, tedy zajištění ochrany povrchových /podzemních vod a 
vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu veřejné infrastruktury, stanovil vodoprávní úřad ve II. 
výroku v souladu s ust. § 119 odst. 1 stavebního zákona, že stavbu lze užívat jen na základě 
kolaudace. 

Na základě předložených podkladů byla určena orientační poloha záměru souřadnicemi určenými 
v systému JTSK. 

K vodoprávnímu řízení byly dodány výše uvedené doklady, rozhodnutí, závazná stanoviska, 
sdělení, vyjádření, smlouvy a další podklady, které byly i v souladu s § 18c vyhlášky č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě  územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů,  zapracovány do podmínek stavebního povolení.  

Účastníci řízení a dotčené orgány ve stanovené lhůtě neuplatnili závazná stanoviska a námitky 
popř. důkazy. 

Účastníci řízení se ve stanovené lhůtě nevyjádřili k podkladům rozhodnutí. 
Upozorňujeme na obecně závaznou vyhlášku města Horažďovice č. 1/2017 o vedení technické  
mapy města. Ke kolaudaci, v souladu s ustanovením § 121 odst. 1 stavebního zákona, bude 
vodoprávní úřad požadovat předložit doklad o ohlášení  změny týkající se  obsahu technické mapy 
obce (akceptační protokol). 

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 za správnost  
vedoucí odboru životního prostředí Ing. Hana Švecová 
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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 
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 
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 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: 
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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