
 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice 
 Odbor životního prostředí 
 
     

     

Naše č.j.: MH/06926/2022    
Spisová značka: MH/06243/2021    
    

Vyřizuje: Ing. Jitka Vašková   

Telefon: 371 430 545    

E-mail: vaskova@muhorazdovice.cz    

     

Datum:  15.06.2022    

 
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) 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, CZ-NACE 
84110 

prodlužuje 
podle ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost stavebního povolení pro stavbu vodního díla 
„Horažďovice - kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města SO 440 
SVATÉ POLE“, na kterou bylo vydáno stavební povolení zdejším vodoprávním úřadem dne 
7.6.2019 pod č.j. MH/05939/2019 s nabytím právní moci dne 9.7.2019 o 2 roky.  

 
Odůvodnění: 

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí obdržel dne dne 30.04.2021 pod č.j. 
MH/06243/2021 žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení k stavebnímu záměru 
„Horažďovice - kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města SO 440 SVATÉ 
POLE“. Žadatelem je město Horažďovice, IČO 00255513, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  
Horažďovice 

Stavební povolení na stavbu vodního díla „Horažďovice - kanalizace a likvidace odpadních vod v 
místních částech města SO 440 SVATÉ POLE“ bylo vydáno zdejším vodoprávním úřadem dne 
7.6.2019 pod č.j. MH/05939/2019 s nabytím právní moci dne 7.6.2019. 

Podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže 
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního 
povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím 
uplynutím. Podáním žádosti se staví běh platnosti stavebního povolení. 

Žádost o prodloužení stavebního povolení byla podána v době platnosti stavebního povolení, kdy 
tedy lze stavební povolení prodloužit. 

Žádost je odůvodněna následovně: na realizaci stavby investor předpokládal získání státní dotace. 
Jelikož potřebné finanční prostředky investor dosud nezískal a pouze z vlastních zdrojů není 
schopen stavbu realizovat, nedošlo k dnešnímu dni  k zahájení stavby. Investor se i nadále snaží 
potřebné finance zajistit.    

Vodoprávní úřad oznámil dne 09.05.2022 pod č. j. MH/06921/2022  všem účastníkům řízení 
zahájení vodoprávního řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a stanovil lhůtu 10 dnů 
k uplatnění námitek. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky. 
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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 Ing. Jitka Vašková 
vedoucí odboru životního prostředí za správnost 
 
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 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
 sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
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Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu: 
 
Doručuje se veřejnou vyhláškou:  
vlastníkům pozemků a staveb na těchto pozemcích: 
st. p. 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 21/1, 21/2, 27, parc. č. 1/3, 2, 3/1, 4/2, 6, 7/1, 7/2, 9/1, 
9/2, 10, 11, 12/1, 13, 15/1, 17, 18, 19, 23/2, 30/2, 37/1, 37/2, 37/3, 162/2, 162/3, 163, 164, 165/1, 
165/2, 166/1, 166/2, 191/4, 191/7, 191/8, 191/18, 191/19, 191/21, 199/1, 199/2, 201/1, 201/2, 
203/1, 203/2, 203/3, 203/4, 203/5, 204, 214, 222/1, 222/3, 225, 226/2, 227/1, 234, 239/4, 241, 
277/4, 277/5, 277/6, 277/7, 277/8, 277/9, 277/10, 277/11, 278/2, 278/3, 281, 282, 283, 284, 294, 
295 v katastrálním území Svaté Pole u Horažďovic  
 
vlastníkům technické infrastruktury: 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
 sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
  
Dotčené správní orgány: 
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 
 
Správce povodí:  
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 
 
Provozovatel kanalizace města Horažďovice: 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
 sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10  České Budějovice 10 
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