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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 27.07.2020 pod č. j. MH/09893/2020, kterou podal žadatel 

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

bylo zahájeno vodoprávní řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení pro stavbu vodního 
díla:  

„Revitalizace sídliště Blatenská v Horažďovicích“ 

na kterou bylo vydáno stavební povolení zdejším vodoprávním úřadem dne 21.8.2018 pod č.j. 
MH/11740/2018, které nabylo právní moci dne 21.9.2018. 
 
Žádost je odůvodněna následovně: Investor dosud nebyl schopen vyhradit potřené finanční 
prostředky, a proto nedošlo ke dni podání žádosti k zahájení stavby. Investor se i nadále snaží 
potřebné finance zajistit.  
 

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 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 
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. 
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Účastníci řízení mají v řízení zejména tato práva: 
 zvolit si zmocněnce, přičemž zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, 

kterou lze udělit i ústně do protokolu (§ 33 odst. 1 správního řádu), 
 navrhovat důkazy a činit jiné návrhy do doby ústního jednání (§ 115 odst. 8 vodního zákona a 

§ 36 odst. 1 správního řádu), 
 vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu), 
 nahlížet do spisu, činit si výpisy ze spisu a dále žádat správní orgán o pořízení kopie spisu 

nebo jeho části (§ 38 odst. 1 a 4 správního řádu), 

Účastníci řízení mají v řízení zejména tyto povinnosti: 
 poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro 

vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu), 
 označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu), 
 účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen přeložit na výzvu oprávněné úřední osoby 

průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu), 
 nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc, popř. 

zmocnitel udělí plnou moc do protokolu. 

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.). 

 
 
 
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.  
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Rozdělovník  

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu 
Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
  
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 


		2020-08-12T07:45:36+0200
	Ing. Jitka Vašková
	vedoucí odboru ŽP




