
 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice 
 Odbor životního prostředí 
 

 

Váš dopis ze dne: 09. 02. 2016    

Číslo jednací: MH/17734/2016    
Spisová značka: MH/02226/2016/08    

    

Vyřizuje: Ing. Lenka Křivancová   

Telefon: +420 371 430 547    

E-mail: krivancova@muhorazdovice.cz    

     

Datum:  08. 12. 2016    

OZNÁMENÍ 

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí jako 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, vede vodoprávní 
řízení ve věci žádosti o stavební povolení k vodním dílům podle § 15 odst. 1 vodního zákona.  

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 záměru: 
kraj:     Plzeňský 
obec:     Slatina 
katastrální území:   Slatina u Horažďovic 
pozemek p.č.:    2116/1 
č.h.p.:     1-08-01-1170-0-00 
 

V rámci ústního jednání konaného dne 29. 08. 2016 byla žádost projednána a žadatel byl vyzván 
k doplnění potřebných dokladů k žádosti.  

Žádost byla o požadované dokumenty doplněna dne 31. 10. 2016. 

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný speciální 
stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona a v souladu 
s ustanovením § 115 vodního zákona a ust. § 112 stavebního zákona  

vyzývá 

účastníky řízení, aby k žádosti, uplatnili své námitky, popř. důkazy ve lhůtě 10 dnů od doručení 
tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. 
 
Po doručení poslednímu účastníkovi řízení a po uplynutí 10-ti denní lhůty k uplatnění námitek, 
popř. důkazů bude ukončeno shromažďování podkladů k rozhodnutí. Po-té se mohou účastníci 
řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 3 dnů. 
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 
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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. 

 

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:  
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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 

 

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 
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