
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D    H O R A Ž Ď O V I C E 
Odbor životního prostředí 
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice  
tel.:+420 371 430 547, fax.: +420 371 430 529,  e-mail: krivancova@muhorazdovice.cz 
 

 
  
  

Váš dopis č.j. / ze dne:  
Číslo jednací: MH/11324/2016 

Spisová značka / pořadí: MH/02226/2016/06 

Vyřizuje / linka: Ing. Lenka Křivancová 
V Horažďovicích, dne: 21.07.2016 

Projektostav s.r.o. 
Tyršova 63 
397 01 PÍSEK 

 
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 jen „vodní zákon“) a jako 
příslušný 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 (dále jen 
„stavební zákon“) a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že bylo na základě žádosti, která byla 
postoupena Městského úřadu Horažďovice, odboru  životního prostředí dne 09.02.2016 pod č.j. 
MH/02226/2016  

zahájeno vodoprávní řízení o stavební povolení k vodním dílům. 
 
Název vodního díla: „Splašková kanalizace a ČOV ve střední části obce Slatina“ 
 
Žadatel: obec Slatina, Slatina 62, 341 01 Horažďovice, IČO: 43313906, zastoupena na základě plné 
moci firmou Projektostav s.r.o., Tyršova 63, 397 01 Písek, IČO: 26094541, 
 
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 
kraj:     Plzeňský 
obec:     Slatina 
katastrální území:   Slatina u Horažďovic 
pozemek p.č.:    2116/1 
č.h.p.:     1-08-01-1170-0-00 
 
Projektovou dokumentaci zpracoval Josef Břečka, autorizovaný technik pro stavby vod. hospodářství a 
krajinného inženýrství, spec. stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0101630, v červnu 2015. 
 
Základní členění stavby: 
Kanalizace 
Stoka A1  Ultra Rib 2 SN 8, Ø 250, délka 151,0 m  
  Ultra Rib 2 SN 8, Ø 200, délka  24,5 m 
Stoka A2  Ultra Rib 2 SN 8, Ø 250, délka 64,50 m 

  PE 63/3, délka 18,00 m 
Stoka A3  Ultra Rib 2 SN 8 DN 200, délka 24 m 
Stoka A4  Ultra Rib 2 SN 8, Ø 200, délka 12,5 m 

Stoka A5  Ultra Rib 2 SN 8 DN 200, délka 27 m 
 
Na kanalizaci bude osazeno celkem 20 šachet.  
 
Čistírna odpadních vod 
Typová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod typ EK –S50 s kapacitou Q = 7,7 – 12,5, která 
bude osazena na stoce A1. 
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Realizací uvedené stavby dojde k odkanalizování stávající zástavby rodinných domů ve středu obce 
Slatina do centrální čističky odpadních vod, kde budou tyto odpadní vody čištěny. Stávající kanalizační 
systém v této části obce bude nadále využit pouze k odvádění dešťových vod. 
 
 
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný speciální stavební 
úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 112 
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů oznamuje 
 

zahájení vodoprávního řízení 
 

k předmětnému návrhu a nařizuje ústní jednání na den 
 

23.08. 2016 (úterý) v 9:30 hod 
 
se schůzkou pozvaných na Městském úřadu Horažďovice, jednací místnost 1. patro. 
 
Účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popř. důkazy uplatnit nejpozději při ústním 
jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.  
 

Zároveň se mohou účastníci řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům 
rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů od konání ústního jednání. Tohoto práva se může účastník řízení v souladu 
s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vzdát. 

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.). 

 

Poučení: 

Účastník řízení může podle § 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. Účastník řízení ve svých 
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, 
které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona 
nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
 

 
 

otisk úředního razítka 
Ing. Lenka Křivancová 
referent odboru ŽP 

 
 
 

Toto oznámení musí být v souladu s ust. § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů 
na úředních deskách Městského úřadu Horažďovice a příslušného obecního úřadu a zároveň 
musí být po stejnou dobu zveřejněno Městským úřadem Horažďovice způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 
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Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení a úřední desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i 
podmínka zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Úřední deska: 

Vyvěšeno dne:  

 

Razítko, podpis orgánu, 
který potvrzuje 
vyvěšení a sejmutí 
oznámení: 

 

 

 

 

 

Sejmuto dne:  

 

 

Po sejmutí a potvrzení tohoto oznámení zašle příslušný obecní úřad doklad o zveřejnění zpět na 
Městský úřad Horažďovice. 

 

Dálkový přístup: 

Vyvěšeno dne:  

 

Razítko, podpis orgánu, 
který potvrzuje 
vyvěšení a sejmutí 
oznámení: 

 

 

 

 

 

Sejmuto dne:  

 

 

 

 

Rozdělovník 

Účastníci vodoprávního řízení  podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu: 

PROJEKTOSTAV s.r.o., IDSS: utyu68z 

 sídlo: Tyršova č.p. 63, 397 01 Písek 

zastoupení pro: Obec Slatina, Slatina 62, 341 01 Horažďovice 

 

Účastníci vodoprávního řízení  podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu: 

Doručuje se veřejnou vyhláškou: 

vlastníkům veřejné infrastruktury: 

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/16, 130 00 Praha 3 

vlastníkům pozemků v k.ú. Slatina:  

p.č. 28, 53/1, 53/2, 54, 60, 61, 68, 70, 71/1, 73/2, 76/3, 311/4, 322/4, 2049, 2061/1, 2113, 2116/7, 

2116/8, 2116/9, 2116/13, 2116/14, 2116/15, 2116/16, 2116/17, 2116/19, 2123, 2134, 2139 

st. 2, st. 3, st. 4/1, st. 7, st. 19, st. 22, st. 25, st. 28, st. 29, st.31/1, st. 31/2, st. 31/3, st. 63, st. 64, 

st. 65, st. 66, st. 68/1, st. 68/2, st. 69/1, st. 69/2, st. 72, st. 97, st. 104,  

vlastníkům staveb v obci Slatina:  

č.p. 6, č.p. 7, č.p. 15, č.p. 23, č.p. 25, č.p. 26, č.p. 27, č.p. 29, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 46, č.p. 49, 

č.p. 53, č.p. 55, č.p. 58, č.p. 64 
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Dále se doručí dotčeným orgánům a právnickým subjektům: 

Městský úřad Horažďovice – se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky 

Obecní úřad Slatina - se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky 

HZS, Aretinova 129, 339 01 Klatovy 

Povodí Vltavy s.p., Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice 

Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a ÚP 

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí – odd. odpadů a odd. ovzduší 

Městský úřad Horažďovice, odbor památkové péče, školství a kultury 


		2016-07-21T11:05:59+0000
	Ing. Lenka Křivancová




