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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 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 a místně příslušný 
podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
oznamuje, že na základě žádosti ze dne 13.10.2022 pod č. j. MH/14275/2022, kterou podal žadatel 

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

bylo zahájeno vodoprávní řízení o stavební povolení k vodním dílům pro stavbu vodního díla:  

„Revitalizace sportovního areálu Lipky - vodovod kanalizace “ 

Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení „Revitalizace sportovního areálu Lipky - 
vodovod kanalizace“ vypracoval Ing. Aleš Kreisl autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 
ČKAIT 0601291 v lednu 2020. 

O stavební povolení pro stavbu vodního díla je na základě předložené žádosti a doložených 
podkladů zažádáno v tomto rozsahu: 

základní údaje o stavbě, jejím členění a technickém zařízení: 

SO 500 01 AREÁLOVÉ ROZVODY VODOVODU 

2.1 Nová přeložka vodovodního řadu 
Nová přeložka vodovodního řadu je navržena mezi stávajícími armaturními šachtami ve výkresu 
označenými Š-A a Š-B.  

Potrubí nového vodovodního řadu: 
materiál PE 100 RC – v dimenzi d 125x11,4 mm – SDR 11 – v celkové délce 338,10 m. 
 
2.3 Přepojení stávajících vodovodních řadů 
Při realizaci nové přeložky vodovodu dojde k přepojení (napojení) veškerých stávajících funkčních 
vodovodních řadů (jedná se o veškeré stávající řady v zájmovém území v současnosti napojené 
z rušeného veřejného vodovodního řadu LT DN 125). Jedná se zejména o tato stávající vodovodní 
potrubí: 
- vodovodní řad LT DN 80 vedený dále do ulice Sportovní 
 
2.4 Zrušení stávajícího vodovodního řadu LT DN 125 
Po vybudování nové přeložky vodovodního řadu dojde ke zrušení stávajícího vodovodního řadu LT 
DN 125 vedeného úhlopříčně revitalizovaným sportovním areálem. Rušený vodovodní řad bude 
uveden do neškodného stavu.  
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2.6 Zdroj požární vody 
Zdrojem požární vody pro řešený areál bude městský vodovod pro veřejnou potřebu. Pro požární 
účely jsou navrženy 2 nové podzemní požární hydranty DN 80, vysazené na přeložce veřejného 
vodovodního řadu. První hydrant bude osazen v SV rohu areálu u venkovní posilovny, druhý 
hydrant bude osazen v JZ rohu areálu u parkoviště Aquaparku. 
 
3. SO 400 01 AREÁLOVÁ KANALIZACE 

3.1. Nová veřejná tlaková splašková kanalizace 
Nová veřejná tlaková splašková kanalizace bude zaústěna do stávající jednotné kanalizace 
v Nábřežní ulici.  
Nová veřejná tlaková splašková kanalizace je navržena mezi vstupními kanalizačními šachtami 
RŠ1 až RŠ4. Nový splaškový tlakový kanalizační řad bude veden při severní hranici řešeného 
areálu a dále bude podcházet náhon nacházející se na východní straně řešené lokality. Tlaková 
kanalizace bude napojena v nové vstupní šachtě RŠ1 na stávající jednotnou gravitační kanalizaci 
v ulici Nábřežní.  
Pod náhonem bude tlaková kanalizace mezi šachtami RŠ1 a RŠ2 provedena bezvýkopovou 
technologií – řízeným protlakem. Navrhovaná tlaková kanalizace bude ukončena vstupní 
kanalizační šachtou RŠ4, která bude sloužit jako šachta proplachovací. V úseku nové tlakové 
kanalizace budou 4 ks vstupních kanalizačních šachet. 
 
Potrubí nového splaškového tlakového kanalizačního řadu:  
materiál PE 100 RC – v dimenzi d 90x8,2 mm – SDR 11 – v celkové délce 249,0 m. 
 

údaje o místu: 
kraj: Plzeňský  
obec: Horažďovice 
katastrální území:  Horažďovice, Zářečí u Horažďovic 
pozemek: parc. č. 2696 v k.ú. Horažďovice,  
 parc. č. 1130/1, 1130/2, 1130/8, 1149/1, 2402, 2464/2 
 v k.ú. Zářečí u Horažďovic 
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 
název a kód vodního útvaru:  HVL_1250 Otava od toku Volšovka po tok Volyňka 
  
vodní tok IDVT:  Otava 10100013 
umístění jevu vzhledem k břehu: levý břeh 

 

VODOVOD 

údaje o předmětu rozhodnutí: 
název vodovodu: vodovod pro veřejnou potřebu města Horažďovice 
povolované vodní dílo:  vodovodní řady zásobovací sítě 
příslušnost k systému vodovodu: místní    
účel užití vody: zásobování obyvatelstva pitnou vodou  
počty oddělených částí systému: 1 – vodovodní řad zásobovací sítě 
rozsah zásobování – počet zásobovaných obcí: 1 
rozsah zásobování – velikost zásobovaného spotřebiště: část obce 

vodovodní řady: 

přeložka vodovodního řadu:  
druh vodovodního řadu: zásobovací síť   
celková délka řadu: 338,10 m 
nejmenší jmenovitá světlost řadu 125 mm 
největší jmenovitá světlost řadu 125 mm 
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zrušení vodovodního řadu:  
druh vodovodního řadu: zásobovací síť   
nejmenší jmenovitá světlost řadu 125 mm 
největší jmenovitá světlost řadu 125 mm 
 
 
KANALIZACE 

údaje o předmětu rozhodnutí: 
název kanalizačního systému: kanalizace pro veřejnou potřebu města Horažďovice 
povolované vodní dílo:  stoková síť 
kanalizační soustava: kanalizace pro veřejnou potřebu   
počty oddělených částí systému: 1- stoková síť 
počet napojených obcí: 1 

stoková síť: 
druh stokové sítě: tlaková 
celková délka stok: 249,0 m 
nejmenší jmenovitá světlost stoky: 90 mm 
největší jmenovitá světlost stoky: 90 mm 
počet povolovaných odlehčovacích komor: 0 
počet povolovaných čerpacích stanic: 0 
 

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí v souladu s ustanovením § 115 vodního 
zákona a ust. § 112 stavebního zákona oznamuje 

zahájení vodoprávního řízení 

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

Účastníci řízení mohou své námitky, popř. důkazy uplatnit 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. 

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 předložit 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. 
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Účastník řízení může, v souladu s ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona, uplatnit námitky proti 
projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených 
orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést 
stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, 
která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení 
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, 
jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách 
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek; k 
námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží. 

V souladu s ust. § 114 odst. 2 se k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny 
při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního 
opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, nepřihlíží. 
 

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.). 

 

 
 
 

 
 

Ing. Jitka Vašková 
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.  
 
 
 
 
 
Dálkový přístup:  
 
Zveřejněno dne: ……………….……….          Sejmuto dne: …………………………………. 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………….……. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení.  
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Rozdělovník  

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu: 
Ing. Petra Mečířová, IDDS: nesb3xy 
 sídlo: Roztoky u Jilemnice č.p. 191, 512 31  Roztoky u Jilemnice 
 zastoupení pro: Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
 
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu – na základě možného dotčení práv 
v souvislosti s žádostí o stavební povolení:  
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
 
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv 
v souvislosti s žádostí o stavební povolení:  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Václav BURDA ELEKTROSLUŽBY, Otavská č.p. 1031, 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: 
Doručuje se veřejnou vyhláškou:  
 
Vlastníkům sousedních pozemků a těm, kdo mají právo odpovídající věcnému břemenu na těchto 
pozemcích: 
st. p. 2, parc. č. 25, 32/1, 32/3, 2754/2, 2754/3, 2759/7, 2802 v katastrálním území Horažďovice, 
st. p. 113/1, 114, 116, 148, 149/1, 149/3, 150, 151, 162, 197/1, 197/2, 200/1, 200/2, 203, 297/1, 
297/2, 321, 322, 336, parc. č. 1104/1, 1104/2, 1106/1, 1106/2, 1115/1, 1115/3, 1122/2, 1124/1, 
1124/3, 1125, 1130/3, 1130/4, 1130/5, 1130/7, 1130/9, 1130/10, 1130/11, 1132/2, 1134/1, 1134/2, 
1135, 1136/1, 1136/2, 1136/3, 1137/4, 1137/12, 1144, 1147/1, 1147/2, 1148/1, 1148/2, 1149/2, 
1152/1, 1152/2, 1156/1, 1156/2, 1156/5, 1179/1, 1179/2, 1179/17, 2398, 2464/4, 2509, 2513, 
2517/1, 2517/2, 2519, 2520 v katastrálním území Zářečí u Horažďovic 
 
Vlastníkům sousedních staveb na sousedních pozemcích a těm, kdo mají právo odpovídající 
věcnému břemenu na těchto stavbách: 
č.p. 1107, č.p. 615, č.p. 617, č.p. 613, č.p. 611, č.p. 601, č.p. 612, č.p. 651, č.p. 653 a č.p. 650 v 
Horažďovicích 
 
Dotčené 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 
 

Provozovatel vodovodu a kanalizace:  
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
 sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10  České Budějovice 10 
 

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  
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