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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, 
 

I. vydává stavební povolení  
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona k provedení stavby 
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. 
 
 
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 
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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.  
 
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 
orientační určení polohy záměru (JTSK): začátek stavby X = 1120066, Y = 806490 
 konec stavby    X = 1120092, Y = 806762 
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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 
 
zrušení vodovodního řadu:  
druh vodovodního řadu: zásobovací síť   
celková délka řadu: 379 m 
nejmenší jmenovitá světlost řadu 80 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   
charakter kanalizační soustavy: oddílná 
počty oddělených částí systému: 1- stoková síť 
počet napojených obcí: 1 
zpracování provozního řádu uloženo: ne 
orientační určení polohy záměru (JTSK): začátek stavby X = 1120063, Y = 806445 
 konec stavby  X = 1120021, Y = 806684 

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 
 
 

Pro povolení provedení a užívání stavby vodního díla se, v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 
vodního zákona a § 115 stavebního zákona a současně v souladu s ust. § 18c vyhlášky č. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, stanoví následující podmínky a povinnosti:  

1. Stavba vodního díla bude provedena dle projektové dokumentace ověřené vodoprávním 
úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním 
úřadem. 

2. Při provádění výkopových prací budou učiněna taková nezbytná opatření, aby nedošlo k 
poškození stávajících podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí v předmětné 
lokalitě. 

3. Vodoprávnímu úřadu bude před zahájením stavby písemně oznámen termín zahájení stavby, 
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 

4. Stavba vodního díla bude dokončena do 31.12.2030. 

5. Ke kolaudaci budou doloženy doklady o nakládání s veškerými druhy odpadu, které vzniknou 
při realizaci výše zmíněného záměru (o způsobech jejich využívání, odstraňování atd.), včetně 
jejich množství. Množství předaného odpadu bude doloženo vážními lístky příslušného 
zařízení pro nakládání s odpady (nebude akceptováno čestné prohlášení).  

6. Činnosti související s prováděním povolované stavby na dotčených místních komunikacích 
(místní komunikace ul. Sportovní, ul. Nábřežní), tj. povolení výkopových prací dle § 25 odst. 6 
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písm. c) zákona o pozemních komunikacích a uzavírka provozu dle § 24 zákona o pozemních 
komunikacích, budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením stavby projednány a 
povoleny příslušným silničním správním úřadem, kterým je zdejší odbor dopravy. 

7. Veškerá dopravně inženýrská opatření – stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1 
zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nutná z důvodu realizace 
předmětné stavby, budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením stavby projednaná  
se zdejším odborem dopravy, který je příslušný k vydání stanovení přechodné úpravy provozu, 
a to formou opatření obecné povahy.  

8. Zejména při provádění stavby bude zajištěna minimalizace znečišťování ovzduší tuhými 
znečišťujícími látkami a druhotnou prašností, a to skrápěním činností, při kterých emise těchto 
znečišťujících látek vznikají. 

9. Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005. 

10. Je nezbytné použít řadová šoupata s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno 
provádět v souladu s ČSN 755401 pouze s použitím spojovacího materiálu v protikorozním 
provedení, ošetřeným speciální vodoodpudivou pastou. Jako vytyčovací vodič bude použit CY 
6. Vodič bude vždy vyveden minimálně 0,5 m nad terén do poklopů ovládacích armatur. 

11. Vodovod z plastového potrubí (PE, PP) bude navržen z materiálu typu minimálně PE 100 a 
min. pevností PN 10.  

12. Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK a.s. předložena k vyjádření 
dokumentace pro realizaci stavby včetně seznamu použitých materiálů a koordinační situace 
případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní 
práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram 
provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.  

13. Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK 
a.s.. Vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.  

14. Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.  

15. Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.  

16. Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.  

17. Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem 
společnosti ČEVAK a.s., provozní středisko Horažďovicko. 

18. Do technické kontroly bude provedeno označení požárních hydrantů v souladu s TNV 75 5402 
(článek 11) a ČSN 75 5025. 

19. V souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je 
předloží společnosti ČEVAK a.s.. 

20. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 
(Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek provozovatele.  

21. Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. předán 
výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek 
(zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 
1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové 
kladečské schéma skutečného provedení vodovodu.  

22. K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požaduje společnost 
ČEVAK  předat tuto dokumentaci a doklady: 

a) Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál 
potrubí, cenu bez DPH] 

b)  Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před 
záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí 
provozovaných společností ČEVAK a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto 
požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, 
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popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu 
DGN.  

c)  Projektovou dokumentaci skutečného provedení [situace, kladečský plán skutečného 
provedení a tabulka materiálu potrubí, podélné profily] včetně dokladové části. 

d)  Protokoly o tlakových zkouškách vodovodního i kanalizačního řadu  provedené podle ČSN 
75 5911. 

e)  Doklad o výchozí kontrole hydrantů, dezinfekci a doklad o proměření vytyčovacího vodiče. 

23. Na stavbu bude zpracován povodňový plán. Povodňový plán bude předložen k potvrzení 
souladu na příslušný povodňový orgán města.  

24. Případně stavbou porušené pozemky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik budou uvedeny 
do původního stavu.  

25. Minimálně 3 dny předem bude oznámeno zahájení a ukončení prací na Povodí Otavy, státní 
podnik, provozní středisko – Otava ve Strakonicích.  

II. stanovuje 
podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona, že stavbu lze užívat jen na základě 
kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona. 

Odůvodnění: 
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí obdržel dne 13.10.2022 pod č.j. 
MH/14275/2022 žádost o stavební povolení k stavebnímu záměru „Revitalizace sportovního areálu 
Lipky - vodovod kanalizace “. Žadatelem je Město Horažďovice, IČO 00255513, Mírové náměstí 
č.p. 1, 341 01  Horažďovice, které zastupuje na základě plné moci Ing. Petra Mečířová, IČO 
74010786, Roztoky u Jilemnice č.p. 191, 512 31  Roztoky u Jilemnice. 

Žádost byla  doložena všemi povinnými doklady podle § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o 
náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných 
vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů a dalšími doklady.  

Předložené doklady: 
 situace širších vztahů 
 kopie katastrální mapy 
 územní rozhodnutí 
 souhlas stavebního úřadu 
 projektová dokumentace 
 plán kontrolních prohlídek stavby 
 koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Horažďovice 
 plná moc 
 závazné stanovisko KHS  
 stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu 

napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem  
ČEZ Distribuce, a.s. 
ČEVAK a.s. 
CETIN a.s. 
ČEZ ICT, a.s. 
Telco Pro Services, a.s.  
GasNet, s.r.o. 
město Horažďovice – VO 

 stanovisko správce povodí     
 vyjádření příslušného správce vodního toku      

Vodoprávní úřad oznámil dle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení 
stavebního zákona a správního řádu zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům 
řízení i dotčeným orgánům pod č.j. MH/15812/2022 ze dne 25.11.2022, s upozorněním, že mohou 
závazná stanoviska a námitky, popř. důkazy uplatnit nejpozději ve lhůtě 10 dnů od doručení 
oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.  
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Účastníkům řízení byla dána možnost v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu se vyjádřit 
k podkladům rozhodnutí. 

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno: 
Projektovou dokumentaci „Revitalizace sportovního areálu Lipky - vodovod kanalizace “ vypracoval 
Ing. Aleš Kreisl autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0601291 v lednu 2020. 

Územní rozhodnutí vydal Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování dne 
7.5.2020 pod č.j.MH/06484/2021,  které nabylo právní moci dne 8.6.2021.  

Souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a 
územního plánování dne 13.10.2022 pod č.j. MH/14266/2022. 

Městský úřad Horažďovice vydal dne 8.8.2022 pod č.j. MH/11106/2022 koordinované závazné 
stanovisko, v rámci kterého je uvedeno: 

Závazné stanovisko odboru dopravy a silničního hospodářství, které je souhlasné a jehož 
podmínky byly zapracovány jako podmínky č. 6 a 7 tohoto rozhodnutí.  

Závazné stanovisko orgánu státní správy odpadového hospodářství, které je souhlasné a 
jehož podmínka byla zapracována jako podmínka č. 5 tohoto rozhodnutí.  

Závazné stanovisko KHS vydal KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 8.8.2022 pod č.j. 
KHSPL/19349/21/2022, které je souhlasné a bez podmínek.  

Vyjádření správce povodí a správce vodního toku vydalo Povodí Vltavy, státní podnik dne 9.8.2022 
pod č.j.PVL-56240/2022/140, ve kterém je uvedeno: 

K projektové dokumentaci k územnímu  řízení výše uvedeného záměru bylo již vydáno 
stanovisko správce povodí č.j. 15161/2018-142 ze dne 19.3.2018 a vyjádření č.j. PVL-
7063/2021/140 ze dne 28.1.2021 z hlediska zájmů daných plány povodí i z hlediska zájmů 
daných vodním zákonem a vyjádření účastníka řízení jako správce významného vodního toku 
Otava.  

Po vyhodnocení předložené projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s výše uvedenou 
stavbou souhlasíme. Podmínka č. 2 oddílu II. z již vydaného stanoviska č.j. 15161/2018-142 ze 
dne 19.3.2018 zůstává i nadále v platnosti. - Tato podmínka byla uložena v územním 
rozhodnutí jako podmínka č. 11, proto ji vodoprávní úřad neuložil v tomto rozhodnutí.  

Dále máme následující podmínky:  

1. Na stavbu požadujeme zpracovat povodňový plán. Povodňový plán bude přeložen 
k potvrzení souladu na příslušný povodňový orgán města.  

2. Případně stavbou porušené pozemky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik budou 
uvedeny do původního stavu.  

3. Požadujeme oznámit min. 3 dny předem zahájení a ukončení prací na Povodí Vltavy, státní 
podnik, provozní středisko  - Otava ve Strakonicích.  

Všechny 3 výše uvedené podmínky shledal vodoprávní úřad jako oprávněné podmínky 
správce povodí a správce vodního toku, proto je uložil jako podmínky v I. výroku tohoto 
rozhodnutí pod č. 23 až 25. 

Byla předložena tato stanoviska, popř. vyjádření či sdělení správců veřejné dopravní a technické 
infrastruktury, kteří budou záměrem dotčeni, v I. výroku toho rozhodnutí podmínkou č. 2 byla 
uložena povinnost jejich respektování: 

ČEZ Distribuce, a.s.  vyjádření ze dne  9.8.2022 zn: 001127476109 
ČEVAK a.s. zn: 022070184241 ze dne 15.8.2022 
CETIN a.s. vyjádření s platností do 17.8.2024 zn: 733540/22 
GasNet, s.r.o. vyjádření ze dne 8.9.2022 zn: 5002684176 
město Horažďovice – VO vyjádření ze dne 12.8.2022 

Byla předložena tato stanoviska, popř. vyjádření či sdělení správců veřejné dopravní a technické 
infrastruktury, kteří nebudou záměrem dotčeni: 

ČEZ ICT, a.s. ze dne 8.8.2022 zn: 0700588712 
Telco Pro Services, a.s. sdělení ze dne 8.8.2022 zn: 0201451241 
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Vyjádření vlastníků technické infrastruktury je součástí projektové dokumentace a ve stavebním  
povolení je uložena podmínka č. 2, která ukládá respektování stávající technické infrastruktury.   

Nebyly doloženy smlouvy s  vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k vybudování 
nové nebo úpravě stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, jelikož se jedná o 
vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu, jehož vlastníkem je město Horažďovice a 
provozovatelem společnost ČEVAK a.s.. Město Horažďovice je žadatelem v tomto řízení a 
společnost ČEVAK a.s. vydala vyjádření ke stavebnímu povolení. Na základě tohoto vyjádření byly 
v I. výroku tohoto povolení uloženy podmínky č. 9 - 22.  

Společnost ČEVAK a.s. ve svém vyjádření upozorňuje, že stavba se nachází v ochranném pásmu 
vodního zdroje a tudíž je k záměru třeba souhlas vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad souhlas 
udělil souhlas dle § 17 vodního zákona dne 9.4.2020 pod č.j. MH/04144/2020 a 19.2.2021 pod č.j. 
MH/02579/2021. 

Účastníci řízení byli stanoveni v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona a § 115 odst. 4 a 
5 vodního zákona. 

Podmínka č. 1 byla stanovena v souladu s ust. § 111 a 115 stavebního zákona. 

Podmínky č. 3 a 4 byly uloženy na základě § 18c odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Z důvodu, že se jedná o stavbu veřejné infrastruktury, stanovil vodoprávní úřad ve II. výroku 
v souladu s ust. § 119 odst. 1 stavebního zákona, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudace. 

Na základě předložených podkladů byla určena orientační poloha záměru souřadnicemi určenými 
v systému JTSK. 

K vodoprávnímu řízení byly dodány výše uvedené doklady, rozhodnutí, závazná stanoviska, 
sdělení, vyjádření, smlouvy a další podklady, které byly i v souladu s § 18c vyhlášky č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě  územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů,  zapracovány do podmínek stavebního povolení.  

Účastníci řízení a dotčené orgány ve stanovené lhůtě neuplatnili závazná stanoviska a námitky 
popř. důkazy. 

Účastníci řízení se ve stanovené lhůtě nevyjádřili k podkladům rozhodnutí. 

Upozorňujeme na obecně závaznou vyhlášku města Horažďovice č. 1/2017 o vedení technické  
mapy města. Ke kolaudaci, v souladu s ustanovením § 121 odst. 1 stavebního zákona, bude 
vodoprávní úřad požadovat předložit doklad o ohlášení  změny týkající se  obsahu technické mapy 
obce (akceptační protokol). 

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 
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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: 
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:  
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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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