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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 o společné povolení ze dne 18.10.2022 pod č.j. 
MH/14479/2022 a žádosti o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob 
(domácnosti), kterou podal žadatel a zároveň účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, 
kterým je:  

Carolin Mantel, nar. 23.04.1972, Zugspitzstr. 55, 85551 Heimstetten, Spolková republika N, 

bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru a 
o společné povolení pro stavební záměr:  

„Vrtaná studna MAN-1“. 

Dokumentaci pro vydání společného povolení „Vrtaná studna MAN-1“ vypracoval Ing. Zdeněk 
Bláha, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 
0200528, v srpnu 2022. 

Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie zpracoval Dipl.-Geol. Timúr Jelani, 
odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii č. 2372/2018, v srpnu 2022.  

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: studna 

obecná stavba: technická infrastruktura – zemní kabel 

popis stavby: Jedná se o vrtanou trubní studnu, hloubka vrtu bude 75 m. Předpokládaný vrtný 
průměr bude 219 mm a 191 mm. Předpokládaný průměr výstroje bude pomocí PVC zárubnice o 
průměru 140 mm.  

K výstavbě šachty budou použity betonové celoskruže o průměru DN 1,0 m a výšce 0,30 m, nebo 
0,50 m. Dno šachtice bude betonové s výřezem betonu 0,25 x 0,25 m, kde bude zasakovat mělká 
podzemní voda případně vyskytující se při dešťových srážkách. Šachta bude kryta dvoudílnou 
betonovou zákrytovou deskou.  
Vrtaná studna bude napojena na el. energii (pohon čerpadla) ze stávajícího RD (čp. 21) na 
pozemku parc.č.st. 23 vzdáleného 24,3 m. Napájení bude řešeno kabelem CYKY 5 x 2,5 mm. 
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účel stavby: zálivka záhonů o max. rozloze 1000 m2 na pozemku s parc. č. 593/2 v k.ú. Velké 

Hydčice 

 
údaje o místu: 
kraj: Plzeňský  
obec: Velké Hydčice 
katastrální území:  Velké Hydčice 
pozemek: parc. č. 593/2 (zahrada)  
č.h.p.: 1-08-01-1030-0-00  
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 = 1121126,73; Y = 808328,42 
minimální vzdálenost od hranic pozemků: 15,3 m západním směrem od východní hranice 

pozemku s parc. č. 593/2 s pozemkem s parc. č 488/1 
 6,75 m jižně  od severní hranice pozemku s parc. č. 

593/1 s pozemkem s parc. č. 668/8 

O povolení k nakládání s vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního 
zákona je žádáno v tomto navrhovaném rozsahu:  
kraj: Plzeňský  
obec: Velké Hydčice 
katastrální území:  Velké Hydčice 
pozemek: parc. č. 593/2 (zahrada)  
č.h.p.: 1-08-01-1030-0-00  
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 = 1121126,73; Y = 808328,42 
průměrný povolený odběr: 0,01 l/s  
maximální povolený odběr:  0,66 l/s 
maximální měsíční povolený odběr:  33,3 m3/měs 
maximální roční povolený odběr: 160 m3/rok 
počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 6 
 
doba, na kterou je povolení k nakládání s vodami žádáno: 80 let 

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 

12. prosince 2022 (pondělí) v 09:00 

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), 
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 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. 

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 stavebního záměru, 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. Lenka Křivancová  

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.  
 
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.  
 

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/62549/1/ASPI%253A/183/2006%20Sb.%252394k.0.c-94k.0.e
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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 ust. § 27 odst. 1 správního řádu - na základě možného dotčení práv v řízení 
o povolení k nakládání s vodami: 
Marie Musilová, Pletařská č.p. 250, 394 21  Hořepník 
 zastoupení pro: Carolin Mantel, Zugspitzstr. 55, 85551 Heimstetten, Spolková republika N 
 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv v řízení 
o povolení k nakládání s vodami: 
Obec Velké Hydčice, IDDS: mcabidb 
 sídlo: Velké Hydčice č.p. 18, 341 01  Horažďovice 
  
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu - na základě možného dotčení práv v řízení 
o společné povolení: 
Marie Musilová, Pletařská č.p. 250, 394 21  Hořepník 
 zastoupení pro: Carolin Mantel, Zugspitzstr. 55, 85551 Heimstetten, Spolková republika N 
 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv v řízení 
o společné povolení: 
Pavel Roubal, Velké Hydčice č.p. 22, 341 01  Horažďovice 
  
Dotčené orgány a další právnické subjekty: 
Český báňský úřad, IDDS: m4eadvu 
 sídlo: Kozí č.p. 748/4, 110 00  Praha 1-Staré Město 
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 
 
 
Konání ústního jednání se veřejnosti oznamuje veřejnou vyhláškou. 
 
 
Veřejnou vyhlášku vyvěsí: 
Městský úřad Horažďovice 
Obec Velké Hydčice 
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