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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

OZNÁMENÍ  

o zahájení vodoprávního řízení  
 
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí obdržel dne 13.01.2022 pod č. j. 
MH/00702/2022 žádost, kterou podala právnický osoba Město Horažďovice, IČO 00255513, 
Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice týkající se: 

1) povolení o prodloužení platnosti stavebního povolení  
2)  povolení změny stavby před dokončením – změna termínu dokončení stavby do 

31.12.2030 
pro stavbu vodního díla: „Rekonstrukce části Nábřežní a Prácheňské ulice, SO 400, SO 401, 
SO 500“ na pozemcích p.č. 84/6, 84/7, 84/8, 84/9, 84/21, 84/32, 2681/3, 2681/5, 2759/1, 2759/3, 
2759/5, 2759/6, 2759/8, 2759/18, 2759/19, 2759/20, 2759/27, 2759/28, 3205  v k.ú. Horažďovice, 
povolené stavebním povolením zdejším vodoprávním úřadem pod č.j. MH/17511/2019 dne 
20.12.2019, které nabylo právní moci dne 21.01.2020. Dnem podáním žádosti bylo zahájeno  
správní 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 jen „vodní zákon“) 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 (dále jen 
„stavební zákon“) a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) v souladu s ustanovením § 115 vodního 
zákona a ust. § 115 odst. 4, § 112 odst. 1 a  § 118 stavebního zákona oznamuje  

zahájení vodoprávního řízení 

a upouští v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112  odst. 2 stavebního 
zákona od ústního jednání. 

Účastníci řízení mohou své námitky, popř. důkazy uplatnit ve 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.). Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou 
moc. 
 
 
 
 
 

 
 

Ing. Lenka Křivancová  
oprávněná úřední osoba  
 
 
 
 
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.  
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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 
 
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu – účastník řízení dle § 109 písm. c) 
stavebního zákona: 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
 sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Ing. Pavlína Zychová, Nábřežní č.p. 417, 341 01  Horažďovice 
 
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu – účastník řízení dle § 109 písm. d) 
stavebního zákona: 
Marie Poustková, Nábřežní č.p. 417, 341 01  Horažďovice 

doručuje se vlastníkům a správcům technické infrastruktury: 
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 
Šumava Net s.r.o., IDDS: q3a52dk 
 sídlo: Jiřího z Poděbrad č.p. 234, 341 01  Horažďovice 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp 
 sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm 
 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu - účastník řízení dle § 109 písm. e),  
f) stavebního zákona: 

doručuje se veřejnou vyhláškou vlastníkům pozemků a staveb na těchto pozemcích: 
st. p. 165/1, 166, 167, 168, 171, 172, 173, 174, 175, 177/1, 177/2, 178, 179, 180/1, 180/2, 181, 
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188/1, 189/1, 189/2, 189/3, 190, 191, 192, 193, 194, 195/1, 196, 
197, 200, 201, 203, 205, 206, 207/1, 207/2, 208/1, 208/3, 209, 218/1, 372/2, 373, 374, 377, 387, 
388, 400/1, 415, 549, 555, 575, 1050, 1273, 1699, parc. č. 44, 48/1, 58/1, 58/2, 63/1, 67, 69, 70/1, 
72/2, 76/1, 78/1, 78/2, 81/2, 82, 84/2, 84/3, 84/4, 84/14, 84/15, 84/16, 84/17, 84/18, 84/20, 84/22, 
84/28, 84/29, 84/30, 84/33, 84/34, 84/35, 90, 120/3, 153/2, 736, 1514/1, 2681/10, 2681/11, 
2681/22, 2681/23, 2694/3, 2695/1, 2759/7, 2759/9, 2759/10, 2759/11, 2759/13, 2759/21, 2759/22, 
2759/23, 2759/24, 2759/25, 2759/26, 2759/29, 2759/30, 2759/31, 2759/32, 2759/36, 2760/4, 
2760/5, 2760/10, 2763/1, 2764/39, 2776/1, 2801, 3108, 3142, 3148, 3149, 3176 v katastrálním 
území Horažďovice 

Dotčené správní orgány a další právnické subjekty: 
Městský úřad Horažďovice, odbor památkové péče, školství a kultury, Mírové náměstí č.p. 1, 
341 01  Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  



Č.j. MH/00766/2022 str. 4 

 
Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, 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 
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: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00  Praha 1 
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