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OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ  

 

Obec Hradec, IČO 00256617, Hradec 45, 332 11 Hradec 

(dále jen "žadatel") dne 11. 12. 2020 podal žádost o  vydání společného povolení na stavbu: 

,,Vodovodní přivaděč Holýšov" 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 575/17, 575/19, 575/20, 575/21, 575/22, 576/5, 576/6, 1530/2, 1531/1, 

1531/2, 1531/3 v katastrálním území Holýšov, parc. č. 149/6, 1364/1, 1365/1, 1371/2, 1371/3, 1371/4, 1372/1, 

1372/4, 1372/5, 1372/6, 1372/8, 1372/9, 1372/10, 1416/1, 1416/7, 2496, 2498 v katastrálním území Hradec u 

Stoda, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský, č. h. p. 1-10-02-0790-0-00, 1-10-02-0720-0-00, 1-10-02-0800-0-00, VÚ 

povrchových vod: BER_0250 Radbuza od toku Zubřina po tok Merklínka, Hydrogeologický rajon č. 6222 – 

Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy, VÚ podzemních vod: 62221 

Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy – západní část. Uvedeným dnem 

bylo zahájeno vodoprávní a společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 1381, parc. č. 575/1, 575/15, 575/16, 575/18, 575/63, 575/64, 576/1, 593/2, 593/4 v katastrálním území 

Holýšov, st. p. 263, parc. č. 133/2, 133/4, 133/9, 133/10, 133/11, 133/12, 133/13, 133/14, 133/15, 133/16, 

133/18, 133/19, 133/20, 149/3, 149/5, 149/7, 169, 170, 1364/7, 1364/8, 1364/9, 1364/10, 1364/11, 1364/12, 

1364/13, 1364/14, 1364/15, 1364/16, 1364/17, 1364/18, 1364/19, 1364/20, 1364/22, 1365/2, 1365/4, 1365/5, 

1371/1, 1372/2, 1372/7, 1372/11, 2497, 2499, 2500, 2501, 2507, 2519, 2520, 2521, 2571, 2572, 2573, 2575, 

2576, 2577, 2578 v katastrálním území Hradec u Stoda, parc. č. 399/2, 399/14 v katastrálním území Neuměř 

 

Stavba zahrnuje soubor staveb: 

Stavba hlavní: 

 SO 301 – přečerpávací stanice  

  armaturní šachta ,,AŠ1“ o rozměrech 1,88 x 2,08 x 2,4 m  

  akumulační nádrž ,,AN I“ (15 m3) 

  oplocení 10m x (7.0 -10,0 m), výšky 2,0 m s dvoukřídlými vraty š. 4,0 m 

  zpevněná manipulační plocha 3,4 x 5,3 m  

SO 302 – vodovodní řady 

  vodovodní řad „1“ PE100 De63 (SDR17) – v délce 28,13 m 

  vodovodní řad „2“ PE100 De90 (SDR17) – v délce 3246,90 m (z toho 646,33 m SDR11) 

 PS 02 – technologická část 
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Stavba vedlejší: 

 PS 01 – elektropřípojka NN 

  hlavní přípojka NN, vedení v délce 31,67 m, 2 ks rozvaděčů 

 

Určení polohy (souřadnice S-JTSK) 

Napojení „VŘ 1“ (stávající VŘ)  X – 1 081 142,338  Y – 845 284,573 

Ukončení „VŘ1“ (AŠ 1)  X – 1 081 116,232  Y – 845 277,727 

Napojení „VŘ 2“ (AŠ 1)   X – 1 081 115,098  Y – 845 277,186 

Ukončení „VŘ“ (AŠ 3)    X – 1 079 422,807  Y – 843 035,310 

 

Městský úřad Stod, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 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 speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"stavební zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona zahájení společného řízení podle § 94m 

stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, 

účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci 

řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad ve Stodu, odbor životního prostředí, úřední dny 

Po a St 8 - 17 (v ostatní dny po telefonické domluvě)). 

Vodoprávní úřad shromáždil všechny podklady pro vydání rozhodnutí, a proto dává možnost účastníkům 

řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a to ve lhůtě do 5 

pracovních dnů po uplynutí lhůty pro námitky a připomínky. 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 správní úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení, zakotvené 

v ust. § 115 odst. 8 vodního zákona 

 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny 

nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o 

kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které 

překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých 

námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na 

kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k 

tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 

sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat 

námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je 

účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je 

projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 

Účastník řízení může podle § 94n odst. 3 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; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. 
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriela Lišková 

referentka odboru životního prostředí 

  

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Městský a obecní úřad potvrdí 

vyvěšení a sejmutí a po uplynutí stanovené lhůty vrátí zpět Městskému úřadu ve Stodu, odboru 

životního prostředí.  

 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Obdrží: 

Ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu se následujícím účastníkům řízení v návaznosti na 

ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu doručuje toto oznámení jednotlivě: 

 

Obec Hradec, IDDS: 5xebhui 

Město Holýšov, IDDS: yfibebs 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IDDS: bjds93z 

Obec Lisov, IDDS: 6tmawgy 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf 

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 

 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu v návaznosti na § 94k písm. e) stavebního zákona – 

vlastníci sousedních pozemků nebo stavby na něm: 

st. p. 1381, parc. č. 575/1, 575/15, 575/16, 575/18, 575/63, 575/64, 576/1, 593/2, 593/4 v katastrálním území 

Holýšov, st. p. 263, parc. č. 133/2, 133/4, 133/9, 133/10, 133/11, 133/12, 133/13, 133/14, 133/15, 133/16, 

133/18, 133/19, 133/20, 149/3, 149/5, 149/7, 169, 170, 1364/7, 1364/8, 1364/9, 1364/10, 1364/11, 1364/12, 

1364/13, 1364/14, 1364/15, 1364/16, 1364/17, 1364/18, 1364/19, 1364/20, 1364/22, 1365/2, 1365/4, 1365/5, 

1371/1, 1372/2, 1372/7, 1372/11, 2497, 2499, 2500, 2501, 2507, 2519, 2520, 2521, 2571, 2572, 2573, 2575, 

2576, 2577, 2578 v katastrálním území Hradec u Stoda, parc. č. 399/2, 399/14 v katastrálním území Neuměř 
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Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1, 2 a 3 správního řádu se dalším účastníkům řízení doručuje toto 

oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu ve Stodu, Městského úřadu 

v Holýšově, Obecního úřadu v obci Lisov a Obecního úřadu v obci Hradec po dobu 15 dnů.  

 

dále obdrží dotčené správní úřady 

Městský úřad Stod, odbor životního prostředí, státní správa lesů, IDDS: u4abzrc 

Městský úřad Stod, odbor životního prostředí, orgán ochrany ZPF, Sokolská č.p. 566, 333 01  Stod 

Městský úřad Stod, OŽP, orgán ochrany přírody a krajiny, Sokolská č.p. 566, 333 01  Stod 

Městský úřad Stod, OŽP, orgán odpadového hospodářství, Sokolská č.p. 566, 333 01  Stod 

Městský úřad Stod, odbor výstavby, úsek územního plánování, IDDS: u4abzrc 

Městský úřad Holýšov, stavební odbor, IDDS: yfibebs 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 

Vojenský lesní úřad, IDDS: hjyaavk 

 

ostatní 

Městský úřad Holýšov, náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov – k vyvěšení 

Obecní úřad Hradec, Hradec 45, 33211 – k vyvěšení 

Obecní úřad Lisov, Lisov 3, 33301 Stod – k vyvěšení 

Městský úřad Stod, 333 01 Stod, nám. ČSA 294, pracoviště Sokolská 566 – k vyvěšení 
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