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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, dále jako speciální 
stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 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 07.01.2020 pod č. j. MH/00234/2020, kterou 
podal žadatel a zároveň účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:  

Milan Makovec, nar. 07.04.1991, Jetenovice č.p. 22, Velký Bor, 341 01  Horažďovice 

bylo zahájeno vodoprávní řízení o společné povolení pro stavební záměr:  

„DČOV Jetenovice p.p.č 247/5“ 
 
Dokumentaci pro vydání společného povolení „DČOV Jetenovice p.p.č 247/5“ vypracoval Ing. 
Václav Mach, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0200074 v říjnu 2019. 

O společné povolení stavebního záměru je na základě předložené žádosti a doložených 
podkladů zažádáno v tomto rozsahu: 

základní údaje o stavbě, jejím členění a technickém zařízení: 
vodní dílo: domovní ČOV  

obecná stavba: kanalizační přípojka, elektropřípojka 

popis stavby:  
Jedná se o stavbu ČOV HYDROCLAR s.r.o., typ SBR-5. Předčištěná splašková voda bude 
odváděna do stávající veřejné kanalizace obce. Připojuje se na kanalizaci z RD potrubím PVC KG 
DN 150 délky 8,3 m a rozvod elektro kabelem CYKY 5J x 2,5 délky 1,5 m.  

účel stavby: ČOV, která slouží k předčištění odpadních vod z novostavby RD na pozemku p.č. 
247/5 

údaje o místu: 
kraj: Plzeňský  
obec: Velký Bor 
katastrální území:  Jetenovice 
pozemek: parc. č. 247/5 (orná půda)  
č.h.p.: 1-08-01-1140-0-00 
hydrogeologický rajón: 6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy 
název a kód vodního útvaru: 63201 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy 
název a kód vodního útvaru:  HVL_1230 Březový potok od pramene po ústí do toku 

Otava 
vodní tok IDVT:  10253352 
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umístění jevu vzhledem k břehu: pravý břeh 
orientační určení polohy záměru (JTSK): X = 1113861, Y = 807704 
minimální vzdálenost od hranic pozemků: 1,8 m od p.č. 247/110,5 m od p.č. 247/6 

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí v souladu s ustanovením § 115 vodního 
zákona a ust. § 94m stavebního zákona oznamuje 

zahájení vodoprávního řízení 

a nařizuje v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního 
zákona veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě stavby na den 

28. února 2020 (pátek) v 09:00 
se schůzkou pozvaných na místě stavby. 

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou závazná stanoviska a námitky, popř. důkazy uplatnit 
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Po ústním jednání se mohou 
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. § 94m odst. 3 stavebního zákona a 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 příslušného obecního úřadu 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 ust. § 27 odst. 1 správního řádu: 
Milan Makovec, Jetenovice č.p. 22, Velký Bor, 341 01  Horažďovice 
  
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv v řízení 
o společné povolení: 
Obec Velký Bor, IDDS: iyuauy4 
 sídlo: Velký Bor č.p. 71, 341 01  Horažďovice 
Pavel Pihera, Jetenovice č.p. 33, Velký Bor, 341 01  Horažďovice 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
  
Dotčené orgány a další právnické subjekty: 
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, 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 
Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  
Horažďovice 
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