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Oznámení o zahájení spole čného územního a stavebního řízení a vodoprávního 
řízení s upušt ěním od ústního jednání pro stavební zám ěr „HODOUSICE - 
VODOVOD“ s umíst ěním na níže uvedených pozemcích v k.ú. Hodousice 
 
Obchodní firma Město Nýrsko se sídlem Náměstí 122, 340 22 Nýrsko - IČ 00255921 
požádala Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, podáním doručeným dne 
8. 7. 2020 (doplněno dne 20. 1. 2021) o vydání společného územního a stavebního 
povolení pro stavební záměr „HODOUSICE - VODOVOD“ s umístěním na p.p.č. 63/31, 
63/38, 63/29, 63/32, 1431/1, 63/7, 63/21, 1227/11, 1227/7, 1227/1, 1723, 1406 a 63/28 
v k.ú. Hodousice podle ust. § 94j níže uvedeného stavebního zákona. 
 
Rozsah a účel požadovaného záměru - „HODOUSICE - VODOVOD“ - vodovod pro 
veřejnou potřebu, zahrnující: 
VODOVODNÍ ŘAD 1     PE100 DN/OD 110x10,0 SDR11 v délce 580,00 m 
VODOVODNÍ ŘAD 1-1  PE100 DN/OD 90x8,2 SDR11 v délce 122,70 m 
VODOVODNÍ ŘAD 2     PE100 DN/OD 90x8,2 SDR11 v délce 105,50 m 
VODOVODNÍ ŘAD 2-1  PE100 DN/OD 90x8,2 SDR11 v délce 148,00 m 
VODOVODNÍ ŘAD 3     PE100 DN/OD 90x8,2 SDR11 v délce 42,00 m 
VODOVODNÍ ŘAD 4     PE100 DN/OD 90x8,2 SDR11 v délce 63,00 m 
VODOVODNÍ ŘAD 5     PE100 DN/OD 90x8,2 SDR11 v délce 214,00 m 
celková délka vodovodních řadů je 1276,50 m   
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY (ve řejné části) PE 100 DN/OD 32x2,9 a DN/OD 63x5,8 SDR 
11 v celkovém počtu 48 ks o celkové délce 470,00 m  
8 ks podzemních hydrantů HP DN80, 1 ks nadzemní hydrant HN1 DN 80, 6 ks šoupě DN 
100, 8 ks šoupě DN 80, 8 ks šoupat hydrantových DN 80, příslušné armatury 
vodovodní řad 4 a jedna přípojka budou křížit v jednom místě vodní tok (bezejmenný 
PBP Žíznětického potoka).  
- pro účely zajištění dodávky pitné vody k jednotlivým nemovitostem v obci Hodousice 
a požární zabezpečení. 
 
VODOVODNÍ ŘAD 1 bude umístěn na pozemcích p.č. 1723 (ostatní plocha), 1227/1 
(ostatní plocha), 1431/1 (ostatní plocha), 63/21 (ostatní plocha), 63/32 (ostatní plocha), 
63/29 (ostatní plocha), 63/38 (ostatní plocha) a 63/31 (vodní plocha),  
VODOVODNÍ ŘAD 1-1 bude umístěn na pozemcích p.č. 1227/1 (ostatní plocha) 
a 1431/1 (ostatní plocha), 
VODOVODNÍ ŘAD 2 bude umístěn na pozemcích p.č. 1431/1 (ostatní plocha) a 1227/7 
(ostatní plocha),  
VODOVODNÍ ŘAD 2-1 bude umístěn na pozemcích p.č. 1431/1 (ostatní plocha) 
a 1227/1 (ostatní plocha),     
VODOVODNÍ ŘAD 3 a VODOVODNÍ ŘAD 4 budou umístěny na pozemcích p.č. 1431/1 
(ostatní plocha) a 1227/11 (ostatní plocha), 
VODOVODNÍ ŘAD 5 bude umístěn na p.č. 1431/1 (ostatní plocha), 63/28 (ostatní 
plocha), 63/7 (ostatní plocha) a 1406 (ostatní plocha)       
nadzemní hydrant HN 1 bude umístěn na p.č. 1431/1 (ostatní plocha), podzemní 
hydranty budou umístěny na p.č. 1227/1 (ostatní plocha), 1431/1 (ostatní plocha), 1227/7 
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(ostatní plocha), 1227/11 (ostatní plocha), 63/31 (vodní plocha) a 1406 (ostatní plocha), 
vodovodní přípojky budou umístěny na pozemcích p.č. 1723 (ostatní plocha), 1227/1 
(ostatní plocha), 1431/1 (ostatní plocha), 1227/7 (ostatní plocha), 1227/11 (ostatní 
plocha), 63/31 (vodní plocha), 63/28 (ostatní plocha) - veřejná část stávajících 
vodovodních přípojek bude přepojena v nezbytné délce nebo budou přípojky přepojeny 
na nové potrubí na hranici veřejného pozemku   
vše v k.ú. Hodousice, v kraji Plzeňském, okrese Klatovy, obci Nýrsko, č.h.p. 1-10-03-
0100-0-00, HGR 6310, číslo útvaru podzemních vod 63101, vodní útvar Úhlava od hráze 
nádrže Nýrsko po Točnický potok, kód vodního útvaru povrchových vod BER_0370,  
v místní části Hodousice, především ve veřejných plochách s charakterem místních 
komunikací, ale také komunikace III. třídy č. 19019/III, nebo veřejně přístupných 
nezpevněných ploch (orientačně podle souřadnic X, Y určených v souřadnicovém 
systému JTSK): začátek vodovodu (u vodojemu) 1117007, 844513 a nadzemní hydrant 
HN1 1117141, 844796.  
 
Projektovou dokumentaci pro společné povolení liniové stavby vypracoval v lednu 2020 
Ing. Petr Plichta, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT - 0201101.        
 
Uvedeným dnem podání bylo zahájeno společné územní a stavební řízení 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 dále jako příslušný 
speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) a ust. § 94j odst. 1 zákona číslo 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
zákona číslo 225/2017 Sb. (dále jen „stavební zákon“) a ust. § 15 odst. 5 vodního 
zákona 
 

oznamuje zahájení spole čného územního a stavebního řízení  
a vodoprávního řízení 

 
podle ust. § 94m odst. 1 stavebního zákona, dle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona 
a v souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu.   
 
Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho 
provádění, upouští ve smyslu ust. § 94m odst. 3 citovaného stavebního zákona 
od ohledání na místě a ústního jednání. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Účastníci společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení mohou 
uplatnit své námitky, popř. důkazy nejpozději do 15 dn ů od doru čení tohoto oznámení, 
jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě uplatní svá závazná stanoviska dotčené 
orgány (ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona). K závazným stanoviskům a námitkám 
k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se 
nepřihlíží.   
 
Zároveň se účastníkům řízení dává možnost v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu 
vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dnů po uplynutí lhůty pro námitky, popř. 
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důkazy. 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 budou 
vyhodnoceny jako námitky opožděné, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu 
zásady koncentrace řízení. 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).  
 
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).  
 
Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona může osoba, která je účastníkem řízení dle 
ust. § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, uplatnit námitky proti projednávanému 
stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru 
nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo 
nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.  
                                                                                                                                  
Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů 
obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního 
předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným 
stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního 
předpisu zabývá. K námitkám které nesplňují uvedené požadavky se nepřihlíží. Účastník 
řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
 
 
 
Ing. Libuše Špačková, v.r. 
služební číslo 414 746 
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
 
 
 
Doručí se: 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a ust. § 109 písm. a) 
stavebního zákona (do vlastních rukou) 
Obchodní firma Město Nýrsko se sídlem Náměstí 122, 340 22 Nýrsko - IČ 00255921 
 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. c) a d) 
stavebního zákona (do vlastních rukou)  
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň 3, Jižní Předměstí  
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, 
326 00 Plzeň  
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3  
ČEVAK a.s., IČ 60849657 se sídlem Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České 
Budějovice 
Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5 
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Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. e) 
stavebního zákona (ve řejnou vyhláškou)  
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb v katastrálním území Hodousice 
p.p.č. 935/2, 1213/1, 2, 8, 7, 9, 12/2, 1227/5, 13, 1454/1, 1454/2, 1454/3, 1227/13, 1451, 
17/2, 1227/9, 1227/10, 19, 23/2, 24, 28, 1757, 32/2, 1462, 34/4, 34/2, 34/1, 34/3, 593/1, 
39/3, 39/1, 39/2, 1473, 1472, 39/4, 1471, 47/4, 1227/12, 1227/15, 63/2, 1227/16, 63/59, 
63/60, 63/18, 1756, 63/41, 63/39, 63/51, 63/55, 63/54, 63/36, 63/56, 1762, 63/5, 63/57, 
121, 105/1, 1755, 99/1, 99/2, 63/24, 63/23, 63/22, 63/26, 63/25, 63/37, 63/9, 63/35, 
1512, 1596, 1518, 63/8, 52/2, 52/1, 1469, 1468, 55/1, 57/2, 1227/8, 60/1, 1227/14, 1458, 
60/2, 36/2, 36/3, 35, 937/3, 1227/3, 937/1, 1724, 1498, 927   
st.p.č. 157/1, 50/1, 49/1, 48/1, 46/1, 44/1, 41, 171, 36/2, 36/1, 35/1, 33/1, 32, 30/1, 31, 
29/2, 29/1, 176, 175, 149, 24/5, 24/1, 24/2, 165, 21, 15, 215, 82, 183, 174, 56, 57, 170, 
147, 145, 137, 150, 161, 13/1, 10, 9, 8/1, 71, 6/3, 51, 42, 201, 193  
 
Dotčené orgány  
Hasičský záchranný sbor PK, územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy 
Krajská hygienická stanice PK, územní pracoviště 339 01 Klatovy 
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí - orgán ochrany přírody  
Městský úřad Klatovy, Odbor dopravy - dopravní úřad 
Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR 
Městský úřad Nýrsko, Stavební úřad a odbor ŽP a silničního hospodářství 
 
(na dodejku) 
Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce 
v Klatovech po dobu 15 dnů                                        
Městský úřad Nýrsko - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Nýrsku po dobu 15 dnů                                       
 
Na vědomí (ve řejnou vyhláškou) 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň 
 
 
Poučení: 
Běh patnáctidenní lh ůty  začíná dnem sejmutí na úřední desce správního orgánu, který 
písemnost doručuje.  
 
 
 
 
  
Vyvěšeno dne:                                                              Sejmuto dne: 
 
 
 
 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 
 
 


