
 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice 
 Odbor životního prostředí 
 
     

     

Naše č.j.: MH/15431/2021    
Spisová značka: MH/12098/2021    
    

Vyřizuje: Ing. Martin Škoda   

Telefon: 371 430 548    

E-mail: skoda@muhorazdovice.cz    

     

Datum:  3.12.2021    

 
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:  

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

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

„Horažďovice - prodloužení  vodovodu v Předměstí“ 

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

vodní dílo: prodloužení vodovodního řadu 

 
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 
pozemek: parc. č. 1248/4 (zahrada), parc. č. 3011/1 (ostatní plocha), 

parc. č. 3011/2 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Horažďovice 

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

(HVL_1230) 
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 
 
území dotčené vlivy stavby:  parc. č. 1248/4, 3011/1, 3011/2 v katastrálním území 

Horažďovice st. p. 537, 538, parc. č. 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 
 

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 vypracované Ing. Václavem Houškou, autorizovaným 
inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0100782 v srpnu 2021, 
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. Budou 
respektovány podmínky správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, kteří jsou záměrem 
dotčeni. 

3. Stavba bude dokončena do 31.12.2026.  

4. Žadatel písemně oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky 
stavby:  

1. závěrečnou kontrolní prohlídku stavby 

5. Povolení výkopových prací na místní komunikaci inv.č. 44c-01 a příp. uzavírka provozu na místní 
komunikaci inv.č. 44c-01 a na účelové komunikaci inv.č.. 9u-01, související s prováděním výše  
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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 zahájením stavby projednána se 
zdejším odborem dopravy, který je příslušný k vydání přechodné úpravy provozu, a to formou 
opatření obecné povahy.  

 

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 01.09.2021 pod č.j. MH/12098/2021 
žádost o společné povolení. Žadatelem je Město Horažďovice, IČO 00255513, Mírové náměstí č.p. 1, 
341 01  Horažďovice.  

 

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

Předložené doklady: 
 dokumentace pro vydání společného povolení        
 závazné stanovisko dle §96b stavebního zákona  
 souhrnné sdělení odboru životního prostředí MÚ Horažďovice  
 závazné stanovisko silničního správního úřadu, odboru dopravy MÚ Horažďovice,  
 rozhodnutí silničního správního úřadu, odboru dopravy MÚ Horažďovice, č.j. MH/10522/2021, ze 

dne 29.7.2021 . 
 závazné stanovisko HZS  
 závazné stanovisko KHS  
 sdělení a stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k podmínkám 

dotčených ochranných a bezpečnostních pásem  
ČEZ Distribuce, a.s.  
ČEVAK a.s.   
CETIN 

 plán kontrolních prohlídek stavby 
 stanovisko 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/13309/2021 ze dne 1.10.2021, s upozorněním, že mohou závazná stanoviska a 
námitky, popř. důkazy uplatnit nejpozději ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení, 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 „Horažďovice - prodloužení  vodovodu v Předměstí“ 
vypracoval Ing. Václav Houška, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství ČKAIT 0100782 v srpnu 2021. 

Souhlas k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona byl udělen těmito 
vlastníky: 
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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 

 

 

Závazné stanovisko dle ust. § 96b stavebního zákona vydal Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby 
a územního plánování, č.j. MH/12099/2021 ze dne 3.9.2021, jehož závěrem je, že záměr je přípustný. 

Souhrnné sdělení odboru životního prostředí vydal Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí 
dne pod č.j. MH/10479/2021 dne 13.8.2021, které je souhlasné  

Závazné stanovisko vydal Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy a silničního hospodářství dne 
29.7.2021 pod č.j. MH/10481/2021, jehož podmínky byly zapracovány jako podmínky č 5 a 6 tohoto 
rozhodnutí. Tato povinnost byla splněna rozhodnutím č.j, MH/10522/2021 ze dne 29.7.2021. 

Závazné stanovisko HZS vydal HZS Plzeňského kraje dne pod č.j. HSPM-2907-2/2021 \KT ze dne 
12.8.2021, které je souhlasné a bez podmínek. 

Závazné stanovisko KHS vydala KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne pod č.j. 
KHSPL/19996/21/2021, ze dne 20.8.2021, které je souhlasné a bez podmínek. 

Stanovisko správce povodí vydalo Povodí Vltavy, státní podnik dne pod zn. PVL-54000/2021/140, ze 
dne . 29.7.2021, 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. 

Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s předloženou žádostí 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: 

ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0101560158, ze dne 7.7.2021 
ČEZ Distribuce, a.s. zn. 001121606938 ze dne 1.12.2021 
ČEVAK a.s. zn. O 21070153946 ze dne 7.7.2021  
ČEVAK a.s. zn. O 21070165270 ze dne 23.11.2021  
CETIN, č.j. 719026/21 ze dne . 7.7.2021  

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.  

Podmínka č. 4 výroku I. byla stanovena v souladu s ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona na základě § 
13a odst. 2 písm. f) 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. 
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V souladu s § 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem řízení v řízení o žádosti žadatel, v tomto případě 
Město Horažďovice, IČO 00255513, Mírové náměstí č.p. 1, 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 Město Horažďovice. 

Účastníkem společného územního a stavebního řízení je  

v souladu s ust. § 94k písm. a) stavebního zákona stavebník - zde Město Horažďovice, IČO 00255513, 
Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice;  

v souladu s ust. § 94k písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr 
uskutečněn – zde Město Horažďovice;  
v souladu s ust. § 94k písm. d) stavebního zákona vlastníci stavebních pozemků - zde 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, parc. č. 1248/4(zahrada), parc. č. 3011/1 (ostatní plocha), parc. č. 3011/2 (ostatní 
plocha) v katastrálním území Horažďovice,  

v souladu s ust. § 94k písm. e) stavebního zákona  osoba jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo 
s sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným 
povolením přímo dotčeno – zde vlastníci pozemků p.č. st. p. 537, 538, parc. č. 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. 

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, ve znění pozdějších předpisů 
se nevyměřuje. 

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. 
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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  
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.  
 
 
Rozdělovník 
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu 
Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Jan Kubaň, Předměstí č.p. 1002, 341 01  Horažďovice 
Michaela Kubaňová, Předměstí č.p. 1002, 341 01  Horažďovice 
Drahoslav Marek, Šumavská č.p. 880, 341 01  Horažďovice 
Ladislava Marková, Šumavská č.p. 880, 341 01  Horažďovice 
Karel Račák, Střelské Hoštice č.p. 207, 387 15  Střelské Hoštice 
Ing. Miloslava Račáková, Strakonická č.p. 500, 341 01  Horažďovice 
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Město Horažďovice - veřejná vyhláška, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
  
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv v 
souvislosti s žádostí o vydání stavebního povolení - 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   
 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Spolek občanů Horažďovic - Předměstí, Předměstí č.p. 1001, 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 
Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, 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 
 


		2021-12-03T09:05:53+0100
	Ing. Martin Škoda
	vedoucí odboru ŽP




