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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 22.06.2022 pod č. j. MH/09186/2022, kterou podal žadatel a zároveň účastník řízení podle § 27
odst. 1 správního řádu, kterým je:
AGROSPOL, Malý Bor a.s., IČO 49195492, Malý Bor č.p. 144, 341 01 Horažďovice,
bylo zahájeno vodoprávní řízení o společné povolení pro stavební záměr:
„HLINĚNÝ ÚJEZD – nový vodní zdroj HV-3“
Dokumentaci pro vydání společného povolení „HLINĚNÝ ÚJEZD – nový vodní zdroj HV-3“ vypracoval
Ing. Jan Petrmichl, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0201101 v červnu 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:
Navržená novostavba řeší novostavbu vodního zdroje HV-3 pro vodovodní systém obcí Hliněný Újezd,
Týnec a Malý Bor s napojením vodního zdroje na zdroj elektrického napětí a na stávající výtlačné potrubí
do VDJ Hliněný Újezd – Hora. Zhlaví vrtu HV-3 bude provedeno z betonových prefabrikátů jako
podzemní objekt. Ke zhlaví vrtu bude přivedena elektropřípojka. Navrhovaný výtlak je podzemní liniová
stavba.
vodní dílo:
HV-3: Zhlaví a vystrojení průzkumného vrtu vodního zdroje.
V místě stávajícího průzkumného vrtu HV-3 bude zřízeno zhlaví vrtu jako podzemní objekt. Zhlaví bude
v pažené stavební jámě vytvořeno z betonových prefabrikátů DN 1700 mm: dno H=1850 mm, skruž
H=500mm, stropní deska tl. 200 mm. Betonové prefabrikáty dna a skruže budou z výroby vybaveny LT
stupadly nebo žebříkem, prostupovými těsněními a průchodkami pro potrubí a el. kabely, integrovaným
gumovým těsněním s břity po obvodu skruží. Atypická stropní deska DN 200 mm bude opatřena dvěma
vstupními otvory se čtvercovými poklopy 600 x 600 mm. Poklopy budou uzamykatelné, vodotěsné,
s panty a s ventilačními hlavicemi. Pod úrovní stropní desky bude okolo zhlaví uložena betonová dlažba,
která bude spádována od vnějšího pláště zhlaví. Výškový rozdíl mezi vnější obvodovou hranou dlažby a
stávajícím terénem bude vypádován 1:1,5 a opatřen ornicí v tl. 15 cm. Upravený terén bude opatřen
osetím travním semenem.
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Výtlak HV-3: PE 100 RC SDR11PN10 De (90/8,2 mm) – délky 37,0 m
Výtlačný řad PE 100 RC SDR11PN10 DN 80 De (90/8,2 mm) – délky 37,0 m bude uložen mezi novým
vrtem a stávajícím vrtem HV1 v trvale klesajícím sklonu. Potrubí bude uloženo do výkopové rýhy.
V délce 30,6 m bude potrubí výtlaku uloženo v souběhu s napájecími a signalizačními kabely. Napojení
na stávající výtlak bude provedeno výřezem na stávající potrubí PE 90 a osazením T tvarovky 80/80.
Mezi odbočením a vrtem HV1 bude osazena zpětná klapka DN 80.
obecná stavba:
ELEKTROTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ – technická infrastruktura – zemní vedení nízkého napětí NN +
ovládací kabel vrtu
účel stavby:
Odběr podzemní vody za účelem zajištění dostatečného množství vody pro systém vodovodu pro
veřejnou potřebu pro spotřebiště Hliněný Újezd, Týnec a Malý Bor.
údaje o místu:
kraj:
obec:
katastrální území:
pozemek:
č.h.p.:
hydrogeologický rajón:
název a kód vodního útvaru:
název a kód vodního útvaru:
vodní tok IDVT:
umístění jevu vzhledem k břehu:
orientační určení polohy záměru (JTSK):
vrtaná studna:
vodovod výtlak:
začátek:
konec:
elektrotechnické zařízení:
začátek:
konec:

Plzeňský
Malý Bor
Hliněný Újezd
parc. č. 267/1 (orná půda), parc. č. 267/2 (orná půda), parc.
č. 269 (orná půda), parc. č. 412/1 (ostatní plocha)
1-08-01-1020-0-00
6310 Krystalinikum v povodí H. Vltavy a Úhlavy
63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy
HVL_1250 Otava od toku Volšovka po tok Volyňka
10263288 bezejmenný vodní tok
pravý břeh
X = 1121113, Y = 810764
X = 1121113, Y = 810764
X = 1121098, Y = 810728
X = 1121149, Y = 810747
X = 1121098, Y = 810728

minimální vzdálenost od hranic pozemků: vrt HV-3 je vzdálen 12,8 m od pozemku p.č. 263 a 11,0 m od
pozemku p.č. 266, výtlak je vzdálen 4,5 m od pozemku p.č.
266
území dotčené vlivy stavby:
parc. č. st. p. 60, parc. č. 267/1, 267/2, 269, 412/1, 258/3,
258/5, 263, 265, 266, 267/3, 268, 271, 273, 274 v
katastrálním území Hliněný Újezd
údaje o předmětu rozhodnutí:
název vodovodu:
povolované vodní dílo:

vodovod pro veřejnou potřebu obce Malý Bor
objekty pro odběr nebo jímání vody
vodovodní řady výtlačné
příslušnost k systému vodovodu:
místní
účel užití vody:
zásobování obyvatelstva
počty oddělených částí systému:
2 – studna vrtaná, vodovodní řady výtlačné
rozsah zásobování – počet zásobovaných obcí: 1
rozsah zásobování – velikost zásobovaného spotřebiště: obec Malý Bor
studna
povolované vodní dílo:
počet povolovaných studní:

studna vrtaná
1
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studna:
hloubka studny:

jímací
70 m

vodovodní řady:
druh vodovodního řadu:
celková délka řadu:

jiný – výtlačný řad
37,0 m

O povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru podle ustanovení § 8 odst. 1 písm.
b) bod 1. vodního zákona je žádáno v tomto navrhovaném rozsahu:
údaje o místu:
kraj:
Plzeňský
obec:
Malý Bor
katastrální území:
Hliněný Újezd
pozemek:
267/1
č.h.p.:
1-08-01-1020-0-00
hydrogeologický rajón:
6310 Krystalinikum v povodí H. Vltavy a Úhlavy
název a kód vodního útvaru:
63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy
orientační určení polohy záměru (JTSK):

X = 1121113, Y = 810764

údaje o předmětu rozhodnutí:
původ odebírané vody:
účel užití vody:
související vodní díla:
typ odběrného objektu:

podzemní voda hlubinného oběhu
odběry pro pitné účely – zásobování obyvatelstva
studna vrtaná
vrt

údaje o povoleném množství odběru:
průměrný povolený odběr:
maximální povolený odběr:
maximální měsíční povolený odběr:
maximální roční povolený odběr:
počet měsíců v roce, kdy se odebírá:

2,2 l/s
2,53 l/s
6 600 m3/měs
70 000 m3/rok
12

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a
ust. § 94m stavebního zákona oznamuje
zahájení vodoprávního řízení
a nařizuje v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona
veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě stavby na den
11. října 2022 (úterý) v 09:00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby.
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou závazná stanoviska a námitky, popř. důkazy uplatnit nejpozději
při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Po ústním jednání 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),
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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.
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, musí
být uplatněna nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, jinak se k nim
nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se
k nim nepřihlíží. Připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak
se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat
námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání
stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho
vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a
stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem
řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je
projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody
podání námitek.
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.).
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání společného povolení,
byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení společného povolení a nařízeno veřejné ústní
jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem v oznámení (jako místo vodoprávní úřad určuje
pozemek p.č. 267/1 v k.ú. Hliněný Újezd, a to do doby konání veřejného ústního jednání. Součástí
informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na
architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou
povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání, pokud mělo porušení této
povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků společného povolení.

Ing. Jitka Vašková
oprávněná úřední osoba

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.
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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 v řízení o společném povolení:
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
zastoupení pro: AGROSPOL, Malý Bor a.s., Malý Bor č.p. 144, 341 01 Horažďovice
Jan Brechličuk, Šlovice č.p. 124, Dobřany, 321 00 Plzeň 21
Pavel Brechličuk, Šlovice č.p. 49, Dobřany, 321 00 Plzeň 21
Obec Malý Bor, IDDS: zeaauxe
sídlo: Malý Bor č.p. 146, 341 01 Horažďovice
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu v řízení o povolení k nakládání s vodami:
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
zastoupení pro: AGROSPOL, Malý Bor a.s., Malý Bor č.p. 144, 341 01 Horažďovice
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu – na základě možného dotčení práv
v souvislosti s žádostí o povolení k nakládání s vodami - k jejich odběru:
Obec Malý Bor, IDDS: zeaauxe
sídlo: Malý Bor č.p. 146, 341 01 Horažďovice
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv v
souvislosti s žádostí o vydání společného povolení:
Pavel Ferda, Hliněný Újezd č.p. 5, Malý Bor, 341 01 Horažďovice
Bc. Jana Garbulinská, Průkopnická č.p. 2100/24, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30
Jaroslava Králová, Norberčany č.p. 34, 793 05 Moravský Beroun
Ing. Alena Matějčková, Lipová č.p. 922, 341 01 Horažďovice
Zdeňka Šmídová, Mokrosuky č.p. 12, 342 01 Sušice 1
Karel Štěpáník, Prostřední Vydří č.p. 16, 380 01 Dačice
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Marie Zábranská, Nepomucká č.p. 176/6, Hradiště, 326 00 Plzeň 26
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
Konání ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou.
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
Veřejnou vyhlášku vyvěsí:
Městský úřad Horažďovice
Obecní úřad Malý Bor

