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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 01.09.2021 pod č. j. MH/12098/2021, kterou podal žadatel a zároveň účastník řízení podle § 27 
odst. 1 správního řádu, kterým je:  

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

bylo zahájeno správní řízení o společné povolení pro stavební záměr:  

„Horažďovice - prodloužení  vodovodu v Předměstí“ 

Dokumentaci pro vydání společného povolení „Horažďovice - prodloužení  vodovodu v Předměstí“ 
vypracoval Ing. Václav Houška, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství ČKAIT 0100782 v srpnu 2021. 

O společné povolení stavebního záměru je na základě předložené žádosti a doložených podkladů 
zažádáno v tomto rozsahu: 
 
druh a účel stavby, základní údaje o stavbě, jejím členění a technickém zařízení: 

vodní dílo: vodovod 

popis stavby: Stavba prodloužení vodovodního řadu s odbočením a podzemní šachtou. Prodloužení 
vodovodního řadu je s napojením na č.p. 3011/2 na stávající řad a ukončením nadzemním hydrantem 
DN 80 na č.p. 3011/1. Potrubí z PE 110 o délce 66 m je vedeno rovnoběžně s hranicí pozemku č. 
1245/1 ve vzdálenosti  3,0 m. Před koncovým hydrantem nového řadu je odbočení vodovodu z  potrubí 
PE 63 o délce 9 m, které je vedeno ve vzdálenosti 2,4 m od společné hranice parcel 1248/4 a 3013/6, 
ukončené podzemním hydrantem DN 80. Na odbočce vodovodu je osazena betonová šachta o 
půdorysných rozměrech 2,68 x 1,68 m a výšce 2,77 m. Šachta je od pozemku č. 3013/6 vzdálena 2,0 m.    
 
účel stavby: vodovod pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou 
 
údaje o místu: 
kraj: Plzeňský  
obec: Horažďovice 
katastrální území:  Horažďovice 
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pozemek: parc. č. 1248/4 (zahrada), parc. č. 3011/1 (ostatní plocha), 
  parc. č. 3011/2 (ostatní plocha) v katastrálním území  
 Horažďovice 
 
orientační určení polohy záměru (JTSK):  
místo napojení na stávající řad  X = 1119561.11, Y = 803785.14 
konec prodloužení řadu  X = 1119592.26, Y = 803727.11 
konec odbočení řadu  X = 1119588.67, Y = 803720.30 
č.h.p.: 1-08-01-1200-0-00 - Březový potok  
hydrogeologický rajón:  6320 - Krystalinikum v povodí Střední Vltavy 
název a kód vodního útvaru:  Brezový potok od pramene po ústí do toku Otava 

(HVL_1230) 
hydrogeologický rajón:  6320 - Krystalinikum v povodí Střední Vltavy 
název a kód vodního útvaru:  Brezový potok od pramene po ústí do toku Otava 

(HVL_1230) 
 
 
území dotčené vlivy stavby:  st. p. 537, 538, parc. č. 1248/4, 3011/1, 3011/2, 1244/3, 
 1244/4, 1245/1, 1245/6, 1245/7, 1248/2, 1248/3, 2272/3,  
 2273/1, 2277/6, 2277/19, 2912/1, 2913, 2998/1, 2998/2, 
  2999, 3000, 3001, 3002, 3004/3, 3005/3, 3006, 3007, 3010,  
 3011/3, 3011/4, 3012, 3013/1, 3013/2, 3013/3, 3013/4,  
 3013/5, 3013/6, 3013/7, 3013/8, 3013/9, 3013/10, 3013/11, 
 3015, 3017, 3018, 3019, 3020 v katastrálním území  
 Horažďovice   

údaje o předmětu rozhodnutí: 
název vodovodu: vodovod pro veřejnou potřebu města Horažďovice 
povolované vodní dílo:   

vodovodní řady zásobovací sítě 
jiné vodárenské objekty      betonová šachta o půdorysných rozměrech 2,68 x 1,68 m a 

výšce 2,77 m 
příslušnost k systému vodovodu: místní    
účel užití vody: zásobování obyvatelstva   
rozsah zásobování – počet zásobovaných obcí: 1 
rozsah zásobování – velikost zásobovaného spotřebiště: část městské části 

vodovodní řady: 
druh vodovodního řadu: zásobovací síť   
celková délka řadu: 75 m 
nejmenší jmenovitá světlost řadu 63 mm 
největší jmenovitá světlost řadu 110 mm 
 
 

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

zahájení vodoprávního řízení. 

Stavební úřad upouští v souladu s ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 
115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě, jelikož jsou mu dobře 
známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a 
stanovení podmínek k jeho provádění.  

Účastníci řízení mohou své námitky (popř. důkazy dle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona) uplatnit ve 
lhůtě 15 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 15-ti 
denní lhůty k uplatnění námitek, popř. důkazů bude ukončeno shromažďování podkladů k rozhodnutí. 
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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. § 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 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. Martin Škoda  

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 ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu 
Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Kubaň Jan, Předměstí 1102, 34101 Horažďovice 
Kubaňová Michaela, Předměstí 1002, 34101 
Marek Drahoslav, Šumavská 880, 34101 Horažďovice 
Marková Ladislava, Šumavská 880, 34101 Horažďovice 
Račák Karel Ing. Střelské Hoštice 207, 38715 Střelské Hoštice 
Račáková Miloslava Ing. Strakonická 207, 34101 Horažďovice 
 

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 
Čevak a.s.,  
 sídlo: Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 
ČEZ Distribuce a.s.,  
 sídlo: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 40502, Děčín 
 
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. 537, 538, parc. č. 1248/4, 3011/1, 3011/2, 1244/3, 1244/4, 1245/1, 1245/6, 1245/7, 1248/2, 1248/3,  
2272/3, 2273/1, 2277/6, 2277/19, 2912/1, 2913, 2998/1, 2998/2,   2999, 3000, 3001, 3002, 3004/3,  
3005/3, 3006, 3007, 3010, 3011/3, 3011/4, 3012, 3013/1, 3013/2, 3013/3, 3013/4, 3013/5, 3013/6,  
3013/7, 3013/8, 3013/9, 3013/10, 3013/11,  3015, 3017, 3018, 3019, 3020  
v katastrálním území 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 
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 
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