
 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice 
 Odbor životního prostředí 
 
     

     

Naše č.j.: MH/08417/2021    
Spisová značka: MH/06671/2021    
    

Vyřizuje: Ing. Jitka Vašková   

Telefon: 371 430 545    

E-mail: vaskova@muhorazdovice.cz    

     

Datum:  28.07.2021    

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

obec Malý Bor, IČO 00255777, Malý Bor č.p. 146, 341 01  Horažďovice, 
 

I. schvaluje stavební záměr  
podle § 94p odst. 1 stavebního zákona k provedení stavby 

„TÝNEC prodloužení vodovodu“ 

druh a účel stavby, základní údaje o stavbě, jejím členění a technickém zařízení: 

vodní dílo: vodovod 

obecná stavba: stavba neobsahuje obecnou stavbu 
 
popis stavby:  
Novostavba navrženého vodovodu řeší zásobování pitnou vodou novou zástavbu RD. Vodovodní řad 1 
PE DN 80 dl. 176,1 m bude veden podél plánované zástavby na pozemku p.č. 121/33. Stávající 
vodovod LT DN80 je ukončen před č.p. 26 podzemním hydrantem. Napojení nového řadu na stávající 
vodovodní síť bude provedeno v místě uložení současného hydrantu. Stávající HP bude demontován. 
Uzavírací šoupě před demontovaným hydrantem zůstane zachováno a bude nadále sloužit jako 
uzavírací šoupě nového řadu. Na přírubu šoupěte bude napojena tvarovka T 80/80, na kterou bude nově 
vysazen stávající hydrant HP DN80 s novým uzavíracím šoupětem ŠHP DN80. Prodloužení 
vodovodního řadu bude dále vedeno v nezpevněné krajnici silnice Týnec – Horažďovice. Ukončení řadu 
bude provedeno  ve stan. 0,176 km – VB5 za poslední plánovanou zástavbou novým provozním 
hydrantem HP=K DN80, který bude sloužit pro odkalování potrubí a pro protipožární zabezpečení.  

 

ŘAD 1: PE 100 RC De (90/5,4 mm) PN 10 SDR17 – délky 176,1 m 

 
účel stavby:  
Vodovod bude zajišťovat zásobování obyvatelstva části obce Týnec pitnou vodou a také požární 
zabezpečení.  
 
údaje o místu: 
kraj: Plzeňský  
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obec: Malý Bor 
katastrální území:  Týnec u Hliněného Újezdu 
pozemek: parc. č. 121/53 (orná půda), parc. č. 283/1 (ostatní plocha) v 

katastrálním území Týnec u Hliněného Újezdu 
č.h.p.: 1-08-01-1020-0-00, 1-08-01-1040-0-00 
hydrogeologický rajón:  6310 Krystalinikum v povodí H. Vltavy a Úhlavy 
název a kód vodního útvaru:  HVL_1250 Otava od toku Volšovka po tok Volyňka 
   
vodní tok IDVT:  10277912 bezejmenný vodní tok 
umístění jevu vzhledem k břehu: levý břeh 
orientační určení polohy záměru (JTSK):  
   začátek stavby:  X = 1120451, Y = 808823 
   konec stavby:  X = 1120444, Y = 808650 
 
minimální vzdálenost od hranic pozemků: 0,7 m od pozemku p.č. 121/52 
území dotčené vlivy stavby:  parc. č. 121/53, 283/1, st. p. 26/2, 35, 49, 50/1, 51, 52, 53, 

57, 58/1, 72, parc. č. 101/45, 101/46, 101/74, 110, 111, 
117/2, 117/6, 117/8, 121/33, 121/34, 121/52, 200/10, 200/53, 
200/57, 200/73, 282/1, 283/3, 284, 285, 312 v katastrálním 
území Týnec u Hliněného Újezdu  

VODOVOD 

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

vodovodní řady: 
druh vodovodního řadu: zásobovací síť   
celková délka řadu: 176,1 m 
nejmenší jmenovitá světlost řadu 80 mm 
největší jmenovitá světlost řadu 80 mm 
 

Pro umístění, provedení popř. užívání stavby se v souladu s ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona a 
současně v souladu s ust. § 13a 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 bude provedena dle 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. 

3. Stavba bude dokončena do 31.12.2025.  

4. Ke kolaudaci stavby budou doloženy doklady o nakládání s veškerými druhy odpadu, které vzniknou 
při realizaci výše zmíněného záměru (o způsobech jejich využívání, odstraňování atd.), včetně jejich 
množství.  

5. Povolení výkopových prací a příp. uzavírka provozu na dotčené pozemní komunikaci v obci Týnec, 
související s prováděním výše uvedené stavby, budou v dostatečném předstihu před vlastním 
zahájením stavby projednány a povoleny příslušným silničním správním úřadem, kterým je zdejší 
odbor dopravy.  

6. Veškerá dopravně inženýrská opatření – stanovení přechodné úpravy provozu, z důvodu realizace 
předmětné stavby, budou v dostatečném předstihu před vlastním zaháiením stavby projednána se 
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zdejším odborem dopravy, který je příslušný k vydání stanovení přechodné úpravy provozu, a to 
formou opatření obecné povahy.  

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

8. 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 0,5m nad terén do poklopů ovládacích armatur. 

9. Vodovod z plastového potrubí (PE, PP) bude navržen z materiálu typu minimálně PE 100 a min. 
pevností PN 10.  

10. Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK a.s. 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 řešet i podrobný harmonogram provádění ve vztahu 
k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou.  

11. Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení síti provozovaných ČEVAK a.s.. 
Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s.. Vytýčení je potřeba 
objednat nejméně deset dní předem. Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti 
ovládacích armatur.  

12. Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.  

13. 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 (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po dobu 
přepojování a příp. s vypouštěním a napuštěním vodovodu budou hrazeny z prostředků stavby (tato 
činnost bude provedena na základě objednávky).  

14. Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.  

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

16. O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce 
společnosti ČEVAK a.s. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové 
zkoušky vodovodního a závlahového potrubí) a dle podmínek provozovatele.  

17. Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů v souladu s 
TNV 75 5402 (článek 11) a ČSN 75 5025. 

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

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

20. K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požaduje společnost ČEVAK  
předat tuto dokumentaci a doklady: 

a)  Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, 
cenu bez DPH] 

b)  Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem 
podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných 
společností ČEVAK a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - 
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. 
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c)  Projektovou dokumentaci skutečného provedení [situace, kladečský plán skutečného provedení a 

tabulka materiálu potrubí, podélné profily] včetně dokladové části. 
     Vodovodní řady a objekty: 

d)  Protokoly o tlakových zkouškách vodovodních řadů [ (úseková zkouška, celková zkouška) 
provedené podle ČSN 75 5911.] 

e)  Doklad o výchozí kontrole hydrantů s revizí průtoku a doklad o proměření vytyčovacího vodiče, o 
desinfekci.  

 

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 10.05.2021 pod č.j. MH/06671/2021 
žádost o společné povolení. Žadatelem je Obec Malý Bor, IČO 00255777, Malý Bor č.p. 146, 341 01  
Horažďovice, kterou zastupuje ČEVAK a.s., IČO 60849657, Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 
370 10  České Budějovice 10.  

Žádost byla  doložena všemi povinnými doklady podle § 94l stavebního zákona a dalšími doklady.   

Předložené doklady: 
 dokumentace pro vydání společného povolení        
 souhlas k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona 
 závazné stanovisko dle §96b stavebního zákona 
 koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Horažďovice 
 závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství 
 závazné stanovisko silničního správního úřadu  
 rozhodnutí silničního správního úřadu 
 závazné stanovisko HZS  
 závazné stanovisko KHS  
 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. 
CETIN 
Obec Malý Bor 
ČEZ ICT Services, a.s. 
Telco Pro servisec, a.s. 
GasNet Služby, s.r.o. 
NET4GAS, s.r.o. 
ČEPRO, a.s. 
Vodafone Czech Republic a.s. 
T-Mobil Czech Republic a.s. 

 smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, k vybudování 
nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury  

 plán kontrolních prohlídek stavby 
 plná moc 
 vyjádření správce povodí     

Vodoprávní úřad oznámil dle ustanovení § 94m stavebního zákona, dle ust. § 115 vodního zákona a 
příslušných ustanovení správního řádu zahájení řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným 
orgánům pod č.j. MH/08414/2021 ze dne 10.06.2021 a současně nařídil veřejné ústní jednání. Dotčené 
orgány a účastníci řízení byli upozorněni, že závazná stanoviska a námitky mohou uplatnit nejpozději při 
ústním jednání, 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 společného řízení bylo zjištěno: 
Dokumentaci pro vydání společného povolení „Malý Bor zásobní řad vodojemu“ vypracoval Ing. Jan 
Petrmichl, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0201101 v listopadu 2020. 

Souhlas k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona byl udělen těmito 
vlastníky: 
p.p.č. 283/1 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 462/162, Koterov, 326 00  Plzeň 26.  
 
Byla předložena smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK mezi Správou a údržbou 
silnic Plzeňského kraje a obcí Malý Bor ze dne 8.12.2020. 
 
Městský úřad Horažďovice vydal dne 13.1.2021 pod č.j. MH00681/2021 koordinované závazné 
stanovisko, v rámci kterého je uvedeno: 

Závazné stanovisko dle ust. § 96b stavebního zákona vydal odbor výstavby a územního plánování, 
jehož závěrem je, že záměr je přípustný. 

Závazné stanovisko k ZPF vydal orgán ochrany ZPF, které je souhlasné a bez podmínek. 

Závazné stanovisko k nakládání s odpady vydal orgán státní správy odpadového hospodářství a 
jehož podmínky byly zapracovány jako podmínky č. 4 tohoto rozhodnutí. 

Závazné stanovisko odboru dopravy a silničního hospodářství, které je souhlasné a jehož podmínky 
byly zapracovány jako podmínky č. 5 a 6 tohoto rozhodnutí.  

Rozhodnutí o zvláštním užívání silnice III/1691 vydal zdejší silniční správní úřad dne 17.2.2021 pod č.j. 
MH/00761/2021. 

Závazné stanovisko HZS vydal HZS Plzeňského kraje dne 4.12.2020 pod č.j. HSPM- 4349-2/2019 KT, 
které je souhlasné a bez podmínek.  

Závazné stanovisko KHS vydal KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 28.12.2020 pod č.j. 
KHSPL/30386/21/2020, které je souhlasné a bez podmínek.  

Vyjádření správce povodí vydalo Povodí Vltavy, státní podnik dne 26.11.2020 pod č.j.81960/2020/140, 
které je souhlasné a bez připomínek.  

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 .čj: 020070133485 ze dne 4.12.2020 
CETIN a.s. čj: 829987/20 s platností do 23.11.2022 
Obec Malý Bor ze dne 28.7.2020 
GasNet Služby, s.r.o. zn: 5002264899 ze dne 2.12.2020 

 

Byla předložena tato stanoviska, popř. vyjádření či sdělení správců veřejné dopravní a technické 
infrastruktury, kteří nebudou záměrem dotčeni: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
ČEZ ICT Services, a.s. 
Telco Pro servisec, a.s. 
NET4GAS, s.r.o. 
ČEPRO, a.s. 
Vodafone Czech Republic a.s. 
T-Mobil Czech Republic a.s. 

Nebyly doloženy smlouvy s  vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, k vybudování nové 
nebo úpravě stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, jelikož se jedná o vodovod pro 
veřejnou potřebu, jehož vlastníkem je obec Malý Bor a provozovatelem společnost ČEVAK a.s.. Obec 
Malý Bor je žadatel a společnost ČEVAK a.s. v tomto řízení žadatele zastupuje a zpracovávala 
projektovou dokumentaci.  

Podmínky č. 7-20  byly uloženy na základě § 13a odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů.  
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Ve výroku rozhodnutí byla stanovena podmínka č. 1 podle § 94o v souladu s ust. § 94l stavebního 
zákona. 

Podmínka č. 2 výroku byla stanovena na základě § 13a odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů.  

Podmínka č. 3 výroku byla stanovena na základě § 13a odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů.  

Účastníci řízení byli stanoveni v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona a § 115  vodního 
zákona. 

V souladu s § 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem řízení v řízení o žádosti žadatel, v tomto případě 
Obec Malý Bor, IČO 00255777, Malý Bor č.p. 146, 341 01  Horažďovice, kterou zastupuje ČEVAK a.s., 
IČO 60849657, Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10  České Budějovice 10. 

V souladu s § 115 odst. 4 vodního zákona jsou účastníkem řízení obce, v jejichž územním obvodu může 
dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, pokud tento 
zákon nestanoví jinak. Zde obec Malý Bor. 

Účastníkem společného územního a stavebního řízení je v souladu s ust. § 94k písm. a) stavebního 
zákona stavebník - zde Obec Malý Bor, IČO 00255777, Malý Bor č.p. 146, 341 01  Horažďovice, 
kterého zastupuje ČEVAK a.s., IČO 60849657, Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10  České 
Budějovice 10; v souladu s ust. § 94k písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být 
požadovaný záměr uskutečněn – zde obec Malý Bor; v souladu s ust. § 94k písm. c) stavebního zákona 
vlastník stavby - žadatel je vlastníkem stavby; v souladu s ust. § 94k písm. d) stavebního zákona 
vlastník pozemku, není-li stavebníkem – vlastníkem pozemku je SÚS Plzeňského kraje; a ten kdo má k 
tomuto pozemku jiné věcné právo – dálkovým přístupem do katastru nemovitostí nebyly zjištěny osoby, 
které by k tomuto pozemku měly jiná věcná práva; v souladu s ust. § 94k písm. e) stavebního zákona  
osoba jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno – zde vlastníci pozemků p.č. st. p. 26/2, 
35, 49, 50/1, 51, 52, 53, 57, 58/1, 72, parc. č. 101/45, 101/46, 101/74, 110, 111, 117/2, 117/6, 117/8, 
121/33, 121/34, 121/52, 200/10, 200/53, 200/57, 200/73, 282/1, 283/3, 284, 285, 312 a stavbách na nich 
v katastrálním území Týnec u Hliněného Újezdu. 

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

Vodoprávní úřad v souladu s § 94o stavebního zákona posoudil stavební záměr, zda je v souladu 
s požadavky: 
a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. 

 Na základě předložených podkladů vodoprávní úřad nezjistil nesoulad. 
b) k možnosti a způsobu napojení na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu, nebo 

k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem veřejné dopravní nebo technické 
infrastruktury 

 Na základě předložených podkladů vodoprávní úřad nezjistil nesoulad.  
c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů, nebo podle stavebního zákona.  

 Na základě předložených podkladů vodoprávní úřad nezjistil nesoulad.  
Vodoprávní úřad ověřil účinky budoucího užívání stavby, přičemž neshledal, že by tyto účinky a vlivy 
stavby byly takové, že by došlo k ovlivnění prostředí v míře nepřiměřené místním poměrům.  

Ke společnému řízení byly dodány výše uvedené doklady, rozhodnutí, závazná stanoviska, sdělení, 
vyjádření, smlouvy a další podklady, které byly i v souladu s § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě  územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů,  zapracovány do podmínek stavebního povolení.  

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve 
výši 3000 Kč byl zaplacen dne 28.7.2021. 
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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. 
 
 

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. Anna Vachušková za správnost: 
Pověřená vedením odboru životního prostředí Ing. Jitka Vašková 
 
 
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.  
 
 
 
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 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
 sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10  České Budějovice 10 
 zastoupení pro: Obec Malý Bor, Malý Bor č.p. 146, 341 01  Horažďovice 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
 sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00  Plzeň 26 
  
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv v 
souvislosti s žádostí o vydání stavebního povolení 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
 
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 sousedních pozemků a staveb na nich a těm, kdo mají právo odpovídající věcnému břemenu 
na těchto pozemcích: 
st. p. 26/2, 35, 49, 50/1, 51, 52, 53, 57, 58/1, 72, parc. č. 101/45, 101/46, 101/74, 110, 111, 117/2, 117/6, 
117/8, 121/33, 121/34, 121/52, 200/10, 200/53, 200/57, 200/73, 282/1, 283/3, 284, 285, 312 v 
katastrálním území Týnec u Hliněného Újezdu  
  
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 
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, 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 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 
 

 

Městský úřad Horažďovice  - se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky 
Obecní úřad Malý Bor - se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky 
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