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Oznámení o zahájení stavebního a vodoprávního řízení s upušt ěním od ústního 
jednání pro stavbu vodních d ěl „Hojsova Stráž - splašková kanalizace“ 
s umíst ěním na níže uvedených pozemcích v k.ú. Hojsova Strá ž  
 
Město Železná Ruda se sídlem Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda - IČ 
00256358 požádalo Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, podáním 
doručeným dne 9. 8. 2017 o vydání stavebního povolení podle ust. § 15 níže uvedeného 
vodního zákona pro stavbu vodních děl „Hojsova Stráž - splašková kanalizace“ 
s umístěním na p.p.č. 1261/63, 1261/60, 1261/13, 1261/1, 1261/73, 1270/1, 1270/17, 
1284/3 a 1763/2 v k.ú. Hojsova Stráž.  
Navrhovanou stavbou nové splaškové kanalizace budou nahrazeny stávající 
nevyhovující úseky kanalizace, čímž dojde k výraznému snížení nátoku balastních vod 
na centrální čistírnu odpadních vod, a tím ke zlepšení účinnosti ČOV. Stávající 
nevyhovující úseky kanalizace budou nadále odvádět pouze dešťové a balastní vody 
z části obce Hojsova Stráž mimo ČOV.  
Stavba zahrnuje kanalizaci pro veřejnou potřebu:  

� kanalizační stoku S - z PP UR2 DIN, DN 250 v délce 100,5 m 
� kanalizační stoku S - z PP UR2 DIN, DN 300 v délce 622,3 m 
� kanalizační stoku S1 - PP UR2 DIN, DN 250 v délce 31,8 m 
� přeložku stávající kanalizace - z PP UR2 DIN, DN 300 v délce 213,3 m   
� napojení na stávající dešťovou kanalizaci - z PP UR2, DIN, DN 300 v délce 

20,0 m 
� přepojení kanalizační stoky AE - z PP UR2 DIN, DN 250 v délce 7,7 m 

součástí stok jsou kanalizační šachty   
 
Projektovou dokumentaci staveb vodních děl vypracoval v lednu 2017 Mgr. Michal 
Mareš, autorizovaný technik pro stavby vod. hosp. a krajinného hospodářství, spec. 
stavby zdravotnětechnické - ČKAIT 0201480. 
Uvedeným dnem podání bylo zahájeno stavební a vodoprávní řízení. 
 
 
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný 
vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vodní zákon“), v souladu s ust. § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební 
úřad podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“) 
 

oznamuje zahájení stavebního a vodoprávního řízení 
 
podle ust. § 115 vodního zákona, v souladu s ust. §§ 44 a 47 správního řádu a dle ust. 
§ 112 odst. 1 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.   
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Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad 
pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští ve 
smyslu ust. § 112 odst. 2 citovaného stavebního zákona od ohledání na místě a ústního 
jednání. 
 
Účastníci řízení mohou v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona a ust. § 112 odst. 
2 stavebního zákona uplatnit své námitky, popřípadě důkazy nejpozději do 10 dn ů 
od doru čení tohoto oznámení jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě uplatní 
svá závazná stanoviska dotčené orgány.  
 
Účastníkům řízení se v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu dává možnost vyjádřit 
k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, a to ve lhůtě 5 dnů po uplynutí lhůty pro 
námitky, popřípadě důkazy. Tohoto práva se může účastník řízení v souladu s ust. § 36 
odst. 3 správního řádu vzdát. Po uplynutí lhůty bude přikročeno k vydání rozhodnutí 
ve věci.  
 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc (ust. § 33 
správního řádu). Právem účastníků a jejich zástupců je nahlížet do spisu (ust. § 38 
správního řádu).  
 
Podle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení 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 rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.  
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při 
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře 
anebo územního opatření o asanaci území se dle ust. § 114 odst. 2 stavebního zákona 
nepřihlíží.      
 
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího speciálního stavebního 
úřadu - oddělení vodního hospodářství Odboru životního prostředí Městského úřadu 
Klatovy, ve lhůtě shora uvedené, a to ve dnech Po a St 8,00-17,00 hodin a Pá 8,00-
14,00 hodin (v ostatních dnech po telefonické dohodě).  
 
S ohledem na řízení s velkým počtem účastníků byli účastníci řízení o jeho zahájení  
uvědoměni v souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou dle ust. 
§ 25 odst. 1 správního řádu.  
 
 
 
 
 
Ing. Libuše Špačková, v.r.                                                                                                          
služební číslo 414 746                              
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
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Doručí se: 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a ust. § 109 písm. a) 
stavebního zákona (do vlastních rukou) 
Město Železná Ruda 
 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. c) stavebního 
zákona (veřejnou vyhláškou)  
Božena Bejdáková, bytem Hojsova Stráž čp. 167, 340 22 Nýrsko  
Jan Chalupský, bytem Hojsova Stráž čp. 167, 340 22 Nýrsko  
Zdeněk Čejka, bytem Hojsova Stráž čp. 167, 340 22 Nýrsko  
Věroslav Máca, bytem Hojsova Stráž čp. 167, 340 22 Nýrsko 
Miroslav Štecher, bytem Devonská 1000/3, 152 00 Praha - Hlubočepy 
Ing. Petr Skála, bytem K Samotám 445, 340 04 Železná Ruda  
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
PPS consulting s.r.o., Karlova 2851/15, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí 
 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. e) stavebního 
zákona (veřejnou vyhláškou)  
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb v katastrálním území Hojsova Stráž 
p.p.č. 1287, 1809/2, 1159/1, 1285/3, 1159/10, 1159/11, 1270/2, 1264/5, 1264/16, 1264/17, 
1264/7, 1264/10, 1261/74, 1261/15, 1261/16, 1261/7, 1261/6, 1261/58, 1261/39,  1261/61, 
1261/79, 1261/62, 1261/68, 1858/1 
st.p.č. 341, 344, 400, 408, 409, 459, 463, 466, 467  
 
Vlastníci veřejné technické infrastruktury (veřejnou vyhláškou) 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3   
GridServices, s.r.o., Domažlická 737/3, 339 01 Klatovy (původně RWE Distribuční 
služby, s.r.o., pobočka Klatovy, Plynárenská 499, 657 02 Brno)   
VODOSPOL s.r.o., Ostravská 169, 339 01 Klatovy 4 
 
Dotčené orgány (datovou schránkou) 
Správa Národního parku Šumava Vimperk, pracoviště Sušice 
Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR 
Městský úřad Klatovy, Odbor ŽP - orgán ochrany ZPF 
Městský úřad Železná Ruda, Stavební úřad   
 
(na dodejku) 
Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce 
v Klatovech po dobu 15 dnů                                        
Městský úřad Železná Ruda - se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů                                       
 
Na vědomí (veřejnou vyhláškou) 
Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň 
 
 
Poučení: 
Běh desetidenní lh ůty  začíná dnem sejmutí na úřední desce správního orgánu, který 
písemnost doručuje.  
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Vyvěšeno dne:                                                              Sejmuto dne: 
 
 
 
 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 


