
 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice 
 Odbor životního prostředí 
 
     
     
Naše č.j.: MH/10450/2021    
Spisová značka: MH/06073/2021    
    
Vyřizuje: Ing. Jitka Vašková   
Telefon: 371 430 545    
E-mail: vaskova@muhorazdovice.cz    
     
Datum:  24.09.2021    
 

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 Pačejov, IČO 00255963, Pačejov-nádraží č.p. 199, 341 01  Horažďovice. 

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

„SO 12 připojení vrtu Velešice SO 11, Úpravna vody Pačejov - ves Velešice“. 

Dokumentaci pro vydání společného povolení „SO 12 připojení vrt Velešice SO 11 Úpravna vody 
Pačejov - ves Velešice“ vypracovala Ing. Martina Hřebeková, autorizovaný inženýr pro stavby vodního 
hospodářství, krajinného inženýrství a pozemní stavby ČKAIT 0101643 v srpnu 2020.  

 

Druh a účel stavby, základní údaje o stavbě, jejím členění a technickém zařízení: 
Stavba řeší napojení nového vrtu S3 novým potrubím PE 90 o délce 400,2 m na novou úpravnu, která 
bude vystavena na p.p.č. 612/3 v k.ú. Pačejov. Zároveň dojde k přepojení stávajícího výtlačného potrubí 
od vrtů HJ1 a HJ2 tak, aby voda byla místo do vodojemu čerpána na novou úpravnu vod. V podzemní 
části úpravny vod se nachází akumulační nádrž a jímka na odpadní vodu, v nadzemní části se nachází 
technologický objekt. V technologickém objektu bude umístěna technologie k úpravě surové vody na 
vodu pitnou. 
 
vodní dílo:  
SO 12 připojení vrtu Velešice:  
Studna vrtaná, vrt o hloubce 50,0 m, průměr vystrojení 254/160 mm, zhlaví vrtu: studniční betonové 
skruže DN 1000 vybavené stupadly, vodotěsné, vystrojení vrtu: potrubí ve vrtu a ponorné čerpadlo, 
zhlaví vrtu bude uzavřeno betonovou dvoudílnou deskou. Zhlaví bude vyvýšeno 1,0 m nad terénem. 
V okolí studny bude upraven terén spádovaný směrem od studny.  
vodovodní řad výtlačný PE 90 – v délce 400,2 m 
přepojení stávajících vrtů PE 63 -  v délce 9,32 m 
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SO 11 Úpravna vody Pačejov - ves Velešice:  
V podzemní části objektu úpravny vody se nachází dvě nádrže. Jedna bude sloužit jako meziakumulační 
nádrž na surovou vodu, která bude natékat gravitačně z provzdušňovače. Druhá bude sloužit k jímání 
odpadní vody z filtrů.  
 
obecná stavba:  
Elektro přípojka nízkého napětí (NN) a ovládací kabely: 
přípojka NN bude vyvedena z rozvaděče u stávajícího vodojemu, umístěném na pozemku p.č. 612/3 k.ú. 
Pačejov a spolu s ovládacími kabely bude vedena v souběhu s vodovodním potrubím přes dotčené 
pozemky směrem k vrtu S3 umístěnému na pozemku p.č. 31/1 k.ú. Velešice u Pačejova, kde bude 
provedeno připojení, parametry CYKY 4X10 mm, CYKY – j 7 x 1,5, celková délka  - min. 405,30 m 
 
Nadzemní část stavby úpravny vody 
Nadzemní část stavby úpravny vody bude umístěna ve východní části pozemků p.č. 612/3 v prostoru 
mezi stávajícím vodojemem a oplocením 
Stavba nadzemní části úpravny vody je navržena obdélníkového půdorysu o rozměrech 4,80 m x 3,30 
m. střecha sedlová s výškou hřebene 3,19 m 
Svislé konstrukce  sestava železobetonových segmentů, krov – dřevěné příhradové vazníky, krytina – 
ocelový plech, otvory vstupní dveře, okno, dešťové vody – likvidace na pozemku investora.  
Dispozice nadzemní části úpravny vody – armaturní komora pro technologii k úpravě surové vody 
Zastavěná plocha 15,85 m2, obestavěný prostor 83,40 m3. 
 
oplocení vrtu 20 m x 20 m: 
dotčený pozemek p.č. 31/1 v k. ú. Velešice u Pačejova 
plocha oplocení  - 20 x 20 m. standardní drátěné výšky 1,80 m s ocelovými sloupky, vjezdová vrata 
z pozinkovaného materiálu.  
 
účel stavby:  
Posílení vodovodu pro veřejnou potřebu Pačejov ves Velešice, úprava surové vody na pitnou vodu. 
 
údaje o místu: 
kraj: Plzeňský  
obec: Pačejov 
katastrální území:  Pačejov, Velešice u Pačejova 
pozemek: parc. č. 612/1 (ostatní plocha), parc. č. 612/3 (ostatní 

plocha), parc. č. 617/6 (ostatní plocha), parc. č. 620/1 
(ostatní plocha), parc. č. 620/2 (orná půda), parc. č. 620/4 
(ostatní plocha), parc. č. 620/9 (ostatní plocha), parc. č. 
620/10 (ostatní plocha), parc. č. 631/9 (ostatní plocha), parc. 
č. 631/10 (ostatní plocha) v katastrálním území Pačejov,  

 parc. č. 31/1 (ostatní plocha), parc. č. 805 (ostatní plocha), 
parc. č. 813 (ostatní plocha), parc. č. 814 (ostatní plocha), 
parc. č. 816 (trvalý travní porost), parc. č. 818 (ostatní 
plocha) v katastrálním území Velešice u Pačejova 

č.h.p.: 1-08-01-1190-0-00  
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:  10244714 Pačejovský potok 
umístění jevu vzhledem k břehu: levý břeh 
orientační určení polohy záměru (JTSK):  
       vrtaná studna X = 1114032, Y = 810792 
       úpravna vody:   X = 1113766, Y = 810590 
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minimální vzdálenost od hranic pozemků: úpravna vody je ve stávajícím oplocení, oplocení vrtané 

studny v min. vzdálenosti 2,9 m od p.p.č. 31/9 k.ú. Velešice 
u Pačejov, NN v min. vzdálenosti 3,3 m od pozemku p.č. 
622/1 v k.ú. Pačejov 

území dotčené vlivy stavby:  parc. č. 612/1, 612/3, 617/6, 620/1, 620/2, 620/4, 620/9, 
620/10, 631/9, 631/10 v katastrálním území Pačejov, parc. č. 
31/1, 805, 813, 814, 816, 818 v katastrálním území Velešice 
u Pačejova parc. č. 1214/5, 611/4, 612/2, 1214/7, 615/1, 
615/2, 631/5, 631/8, 617/7, 631/11, 620/14, 617/3, 620/12, 
631/4, 620/11, 615/4, 615/6, 624/1, 631/7, 631/2, 620/15, 
620/20, 620/13, 620/19, 622/2, 622/1, 623/5, 623/6, 623/4, 
623/2, 620/7, 631/6, 620/8, 624/2 v katastrálním území 
Pačejov,  

 st. p. 30, 29, 65, parc. č. 738/6, 31/5, 810, 811, 823/1, 31/9, 
13, 14, 823/2, 31/6, 31/2, 30, 31/7, 31/8, 29/1, 29/2, 738/2, 
754, 31/10, 32/16, 795, 802, 819, 821, 815, 654, 658/1, 808, 
812, 809, 817, 820, 822 v katastrálním území Velešice u 
Pačejova  

 
údaje o předmětu rozhodnutí: 
název vodovodu: vodovod pro veřejnou potřebu obce Pačejov 
povolované vodní dílo:  úpravna vody 

vodovodní řady výtlačné 
studna 

příslušnost k systému vodovodu: místní    
účel užití vody: zásobování obyvatelstva   
počty oddělených částí systému: 3 - úpravna vody, vodovodní řady výtlačné, studna vrtaná 
rozsah zásobování – počet zásobovaných obcí: 1 
rozsah zásobování – velikost zásobovaného spotřebiště: obec Pačejov 
 
studna 
povolované vodní dílo:  studna vrtaná 
počet povolovaných studní: 1 
studna: jímací 
hloubka studny: 50 m  
 
úpravna vody: 
kapacita úpravny vody - průměrná:  0,25 l/s 
kapacita úpravny vody – maximální  2,4 l/s 
původ odebírané vody.  podzemní voda neurčitého původu  
kód kategorie upravitelnosti surové vody:  A1   
způsob úpravy vod:  zdravotní zabezpečení - dezinfekce, jiná filtrace 
zpracování kalu:     žádné 
odvodnění kalu:     žádné 
 
vodovodní řady: 
druh vodovodního řadu: jiný – výtlačný řad  
celková délka řadu: 409,4 m 
nejmenší jmenovitá světlost řadu 50 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:  
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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 31.12.2023.  
4. Vedlejší stavby, kterými souhrnně jsou technická infrastruktura a obecné stavby budou provedeny 

dle projektové dokumentace (08/2020) vypracované Ing. Igorem Kasalickým a Ing. Nikolou 
Bufkovou, zodpovědný projektant Ing. Martina Hřebeková.  

5. Dokončené vedlejší stavby technické infrastruktury a oplocení areálu úpravny vody lze užívat bez 
oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu.  

6. Dokončenou stavbu nadzemní části úpravny vod, lze užívat pouze na základě kolaudačního 
souhlasu.  

7. Předpokládané hydrogeologické a základové poměry je nutné upřesnit v rámci provádění 
výkopových a stavebních prací a konzultovat s geologem či nechat provést přejímku základové spáry 
zhlaví vrtané studny a výkopu vodovodu geologem.  

8. Na trase vodovodu je nutné instalovat jílové hrázky za účelem minimalizace drenážního efektu podél 
potrubí.  

9. Zhlaví studny bude vytaženo min.1 m nad terén.  
10. Okolo pláště studny bude proveden okapový chodníček v šířce min. 2 m z nepropustného materiálu.  
 

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

 

III.       vydává povolení 
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona k nakládání s podzemními vodami - 
k jejich odběru 
údaje o místu: 
kraj: Plzeňský  
obec: Pačejov 
katastrální území:  Velešice u Pačejova 
pozemek: 31/1 
č.h.p.: 1-08-01-1190-0-00  
hydrogeologický rajón:  6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy 
název a kód vodního útvaru:  63201 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy 
 
orientační určení polohy záměru (JTSK): X = 1114032, Y = 810792 
údaje o předmětu rozhodnutí: 
původ odebírané vody:  podzemní voda hlubinného oběhu 
účel užití vody:   odběry pro pitné účely – zásobování obyvatelstva 
související vodní díla:   studna vrtaná 
typ odběrného objektu:  vrt 
minimální hladina podzemní vody: nestanoveno 
vodní značka:   ne 
údaje o povoleném množství odběru: 
průměrný povolený odběr: 0,4 l/s  
maximální povolený odběr:  0,95 l/s 
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maximální měsíční povolený odběr:  2 462 m3/měs 
maximální roční povolený odběr: 9 900 m3/rok 
počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 12 
uložená měření: 
způsob měření množství vody:   odečtem na vodoměru 
četnost sledování jakosti odebírané vody: 0 
počet ukazatelů sledování jakosti odebírané vody:  0 
velikost zásobovaného spotřebiště:  obec Pačejov 
kategorie upravitelnosti  surové vody:  A1 
k místu odběru je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje: ne 
účel povoleného nakládání s podzemními vodami: zdroj vody pro vodovod pro veřejnou potřebu obce 

Pačejov 

Doba povoleného nakládání s podzemními vodami: do 31.12.2040. 

Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto 
povoleného nakládání. 

 
Odůvodnění: 

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí obdržel dne 28.04.2021 pod č.j. MH/06073/2021 
žádost o společné povolení a povolení k nakládání s vodami. Žadatelem je obec Pačejov, IČO 
00255963, Pačejov-nádraží č.p. 199, 341 01  Horažďovice, kterou zastupuje na základě plné moci 
společnost AQUAŠUMAVA s.r.o., IČO 64832911, Chudenín č.p. 30, 340 22  Nýrsko.  
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 
 závazné stanovisko dle §94j stavebního zákona 
 koordinované stanovisko Městského úřadu Horažďovice 

o závazné stanovisko orgánu ochrany ZPF   
o závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství  

 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. 
AQUAŠUMAVA s.r.o. 
CETIN 
Telco Pro Servisec, a.s. 
ČEZ ICT Services, a.s. 

 plán kontrolních prohlídek stavby 
 plná moc 
 vyjádření osoby s odbornou způsobilostí  
 seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých se 

stavba umisťuje  
 stanovisko správce povodí     
 vyjádření příslušného správce vodního toku      
 vyjádření obvodního báňského úřadu  
 stanovisko obvodního báňského úřadu   
 
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/10449/2021 ze dne 4.8.2021 a současně nařídil veřejné ústní jednání. Dotčené 
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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. 
V rámci společného řízení bylo zjištěno: 
Dokumentaci pro vydání společného povolení „SO 12 připojení vrtu Velešice SO 11 Úpravna vody 
Pačejov - ves Velešice“ vypracovala Ing. Martina Hřebeková, autorizovaný inženýr pro stavby vodního 
hospodářství, krajinného inženýrství a pozemní stavby ČKAIT 0101643 v srpnu 2020.  
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie zpracoval v červenci 2021 Ing. František 
Matyáš, odborná způsobilost v hydrogeologii, inženýrské a sanační geologii č. 2062/2007. Toto povolení 
plně respektuje předložené vyjádření osoby s odbornou způsobilostí a na základě něj byly stanoveny 
podmínky č. 7 a 8 v I. výroku tohoto rozhodnutí.  
Průzkumný vrt byl, dle předložených podkladů, proveden v roce 2015. Byla předložena závěrečná 
zpráva z vrtných prací, kterou zpracoval RNDr. Václav Traksmandl v únoru 2015.  
Podmínky č. 9 a 10 v I. výroku byly stanoveny vzhledem k tomu, že v dokumentaci jsou v těchto 
parametrech nesoulady uváděné v textu a ve výkresech.  
Souhlas k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona udělili tito vlastníci: 
Václava Šimanovská, Velký Bor č.p. 49, 341 01  Horažďovice k pozemkům p.č. 814, 813 k.ú. Velešice u 
Pačejova 
Vojtěch Fišer, Ruská č.p. 1111/51, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26 k pozemkům p.č.818, 816 k.ú. 
Velešice u Pačejova 
Pavel Stulík, Na Vinici III. č.p. 453, 335 01  Nepomuk 1 k pozemkům p.č. 631/10, 631/9, 620/1, 620/9 
v k.ú. Pačejov 
Neofyt spol. s r.o., Pražská č.p. 442, 281 67  Stříbrná Skalice k pozemkům p.č. 620/4, 620/2, 617/6 
V rámci koordinovaného závazného stanoviska č.j. MH/15742/2020 ze dne 4.12.2020 Městského úřadu 
Horažďovice byla vydána tato závazná stanoviska: 

Závazné stanovisko dle ust. § 96b stavebního zákona vydal Městský úřad Horažďovice, odbor 
výstavby a územního plánování, jehož závěrem je, že záměr je přípustný. 
Závazné stanovisko k ZPF, které je souhlasné a bez podmínek. 

           Závazné stanovisko k nakládání s odpady, které je souhlasné a bez podmínek.  
Závazné stanovisko dle ust. § 94j stavebního zákona vydal Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a 
územního plánování dne 13.7.2021 pod č.j. MH/09010/2021, jehož podmínky byly zapracovány jako 
podmínky č. 4 – 6 stavebního povolení tohoto rozhodnutí. 
Závazné stanovisko HZS vydal HZS Plzeňského kraje dne 16.11.2020 pod č.j. HSPM- 4103/2020 KT, 
které je souhlasné a bez podmínek.  
Závazné stanovisko KHS vydal KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 17.3.2021 pod č.j. 
KHSPL/5539/21/2021, které je souhlasné a bez podmínek.  
Stanovisko báňského úřadu vydal Báňský úřad dne 9.8.2021pod č.j. SBS 31587/2021/OBÚ-06/1, které 
je souhlasné a bez podmínek.  
Stanovisko správce povodí vydalo Povodí Vltavy, státní podnik dne  19.10.2020 pod č.j. 
71605/2020/142, ve kterém je uvedeno: 

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Horní 
Vltavy dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona je uvedený záměr možný, neboť lze 
předpokládat, že záměrem nedojde ke  zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného 
útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že 
nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu 
daného záměru s výše uvedenými dokumenty. 
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Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem Povodí Vltavy konstatuje, že předložený záměr 
není v rozporu  s chráněnými zájmy danými tímto zákonem. K uvedenému záměru máme 
připomínky:  

1. Na základě přeloženého hydrogeologického posudku a posouzení daného záměru je odběr 
podzemní vody z vrtu S3 situovaného na pozemku p.č. 31/1 k.ú. Velešice u Pačejova možný 
v tomto množství:  
Ø 0,4 l/s   max. 0,95 l/s   max. 2462 m3/měs   max. 20 000 m3/měs – výrok tohoto rozhodnutí 
je v souladu s touto připomínkou.  

2. K odběru podzemní vody podle bodu 1. těchto připomínek je třeba povolení k nakládání 
s podzemními vodami dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona. Rozhodnutí 
o povolení k odběru podzemní vody bude vydáno na dobu omezenou, doporučujeme 
31.12.2040 – Povolení k odběru vody je předmětem tohoto rozhodnutí, doba povleného 
nakládání s vodami byla stanovena v souladu s tímto požadavkem.  

 
Povodí Vltavy, s.p. dále upozorňuje, že: 
- odběr podzemní vody z vrtu je třeba měřit z hlediska množství podle vyhlášky Ministerstva zemědělství 
č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství vody a výsledky těchto měření je třeba v souladu 
s ustanovením § 126 odst. 6 vodního zákona poskytnou správci povodí prostřednictvím integrovaného 
systému plnění ohlašovacích povinností Ministerstva životního prostředí, a to vždy do 31.1. 
následujícího kalendářního roku. - Jedná se o upozornění na plnění povinností, které jsou uloženy 
právními předpisy. 
- k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti podzemní vody bude mít zdroj stanoven 
ochranné pásmo podle ustanovení § 30 vodního zákona. – Stanovení ochranného pásma bylo 
projednáno v rámci vodoprávního řízení. Požadavek na roční odběr byl během projednávání snížený. 
Původně se správcem povodí bylo projednáváno množství 20 000 m3/rok. Pro roční odebírané množství 
20 000 m3/rok je potřeba, v souladu s ust. § 30 odst. 1 vodního zákona, stanovit ochranné pásmo 
vodního zdroje. Vzhledem k tomu, že bylo požádáno a dále projednáváno roční množství 9 900 m3/rok 
není, dle platných právních předpisů, k takovému odběru potřeba stanovit ochranné pásmo vodního 
zdroje. 
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: 

ČEZ Distribuce, a.s. zn: 1114757151 ze dne 19.4.2021 
AQUAŠUMAVA s.r.o. ze dne 7.4.2021 
CETIN č.j. 613429/21 s platností do 8.4.2023 

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

ČEZ ICT Services, a.s. 
Telco Pro Services 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 Pačejov a provozovatelem společnost AQUAŠUMAVA s.r.o.. 
Obec Pačejov je žadatel a společnost AQUAŠUMAVA s.r.o v tomto řízení žadatele zastupuje a 
zpracovávala projektovou dokumentaci.  
Ve výroku I. rozhodnutí byla stanovena podmínka č. 1 podle § 94o v souladu s ust. § 94l stavebního 
zákona. 
Podmínka č. 2 výroku I.  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 I. 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.  
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Účastníci řízení byli stanoveni v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona a § 115 vodního 
zákona, u odběru podzemní vody byli stanoveni účastníci řízení v souladu s ust. § 115 odst. 16 vodního 
zákona. 
V souladu s § 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem řízení v řízení o žádosti žadatel, v tomto případě 
obec Pačejov, IČO 00255963, Pačejov-nádraží č.p. 199, 341 01  Horažďovice. 
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 Pačejov. 
Účastníkem společného územního a stavebního řízení je v souladu s ust. § 94k písm. a) stavebního 
zákona stavebník – zde obec Pačejov, IČO 00255963, Pačejov-nádraží č.p. 199, 341 01  Horažďovice, 
kterou zastupuje AQUAŠUMAVA s.r.o., IČO 64832911, Chudenín č.p. 30, 340 22  Nýrsko; v souladu s 
ust. § 94k písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – 
zde obec Pačejov; v souladu s ust. § 94k písm. c) stavebního zákona vlastník stavby – žadatel je 
vlastníkem stavby vodovodu pro veřejnou potřebu obce Pačejov; v souladu s ust. § 94k písm. d) 
stavebního zákona vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 
stavebníkem a ten kdo má k tomuto pozemku jiné věcné právo – zde Vojtěch Fišer, Ruská č.p. 1111/51, 
Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26, Pavel Stulík, Na Vinici III. č.p. 453, 335 01  Nepomuk 1, Václava 
Šimanovská, Velký Bor č.p. 49, 341 01  Horažďovice, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: 
qa7425t, sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov, ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, 
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, Neofyt spol. s r.o., IDDS: 3bzpv8e, sídlo: 
Pražská č.p. 442, 281 67  Stříbrná Skalice; 
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. parc. č. parc. č. 611/4, 612/2, 615/1, 615/2, 
615/4, 615/6, 617/3, 617/7, 620/7, 620/8, 620/11, 620/12, 620/13, 620/14, 620/15, 620/19, 620/20, 
622/1, 622/2, 623/2, 623/4, 623/5, 623/6, 624/1, 624/2, 631/2, 631/4, 631/5, 631/6, 631/7, 631/8, 631/11, 
1214/5, 1214/7 v katastrálním území Pačejov,  
st. p. 29, 30, 65, parc. č. 13, 14, 29/1, 29/2, 30, 31/2, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 31/10, 32/16, 654, 
658/1, 738/2, 738/6, 754, 795, 802, 808, 809, 810, 811, 812, 815, 817, 819, 820, 821, 822, 823/1, 823/2 
v katastrálním území Velešice u Pačejova. 
Při vydání povolení k nakládání s vodami vodoprávní úřad posoudil soulad předložené žádosti 
s vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí, se stanoviskem správce povodí, s vodním zákonem a jeho 
prováděcími právními předpisy. 
Množství odebíraných vod bylo stanoveno na základě předložené žádosti a bylo korigováno 
dle vyjádření osoby s odbornou způsobilostí  a podle stanoviska správce povodí. 
V souladu s ustanovením § 9 odst. 1 vodního zákona se povolení k nakládání s vodami vydává na 
časově omezenou dobu.  
Při stanovení doby nakládání s vodami vodoprávní úřad zohlednil požadavky žadatele uvedené v žádosti 
a současně zájmy chráněné vodním zákonem, včetně budoucí možnosti revize vodních poměrů. Dobu 
povoleného nakládání s vodami vodoprávní úřad z těchto objektivních důvodů stanovil do 31.12.2040. 
Dle žádosti byla doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno 30 let.  
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.  
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 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.  
Vodoprávní úřad na základě předložených dokladů došel k závěru, že záměrem nedojde ke zhoršení 
chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a 
kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.  
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 10.8.2021. 
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 obce Pačejov 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. Martin Škoda za správnost: 
Vedoucí 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.  
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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: 
Obec Pačejov, IDDS: hbtb2xb 
 sídlo: Pačejov-nádraží č.p. 199, 341 01  Horažďovice zastoupená společností: 
     AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby 
 sídlo: Chudenín č.p. 30, 340 22  Nýrsko 
 
 
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv v 
souvislosti s žádostí o povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru: 
Obec Pačejov, IDDS: hbtb2xb 
 sídlo: Pačejov-nádraží č.p. 199, 341 01  Horažďovice zastoupená společností: 
     AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby 
 sídlo: Chudenín č.p. 30, 340 22  Nýrsko 
 
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu na základě žádosti související s žádostí o 
společné povolení: 
Vojtěch Fišer, Ruská č.p. 1111/51, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26 
Pavel Stulík, Na Vinici III. č.p. 453, 335 01  Nepomuk 1 
Václava Šimanovská, Velký Bor č.p. 49, 341 01  Horažďovice 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Neofyt spol. s r.o., IDDS: 3bzpv8e 
 sídlo: Pražská č.p. 442, 281 67  Stříbrná Skalice 
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Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv v 
souvislosti s žádostí o společné povolení 
Doručuje se veřejnou vyhláškou:  
Vlastníkům sousedních pozemků a těm, kdo mají právo odpovídající věcnému břemenu na těchto 
pozemcích: 
parc. č. 611/4, 612/2, 615/1, 615/2, 615/4, 615/6, 617/3, 617/7, 620/7, 620/8, 620/11, 620/12, 620/13, 
620/14, 620/15, 620/19, 620/20, 622/1, 622/2, 623/2, 623/4, 623/5, 623/6, 624/1, 624/2, 631/2, 631/4, 
631/5, 631/6, 631/7, 631/8, 631/11, 1214/5, 1214/7 v katastrálním území Pačejov,  
st. p. 29, 30, 65, parc. č. 13, 14, 29/1, 29/2, 30, 31/2, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 31/10, 32/16, 654, 
658/1, 738/2, 738/6, 754, 795, 802, 808, 809, 810, 811, 812, 815, 817, 819, 820, 821, 822, 823/1, 823/2 
v katastrálním území Velešice u Pačejova  
 
Dotčené správní orgány: 
Český báňský úřad, IDDS: m4eadvu 
 sídlo: Kozí č.p. 748/4, 110 00  Praha 1-Staré Město 
 
Na vědomí:  
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 


	vodní tok IDVT:  10244714 Pačejovský potok
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