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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 jako speciální stavební úřad 
podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 
11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že na základě žádosti 
ze dne 28.04.2021 pod č. j. MH/06073/2021, kterou podal žadatel a zároveň účastník řízení podle § 27 
odst. 1 správního řádu, kterým je: 

Obec Pačejov, IČO 00255963, Pačejov-nádraží č.p. 199, 341 01  Horažďovice 

bylo zahájeno správní řízení o povolení k nakládání s vodami – k odběru podzemních vod a o společné 
povolení pro stavební záměr:  

„SO 12 připojení vrt Velešice, SO 11 Úpravna vody Pačejov - ves Velešice“ 

Dokumentaci pro vydání společného povolení „SO 12 připojení vrt Velešice SO 11 Úpravna vody 
Pačejov - ves Velešice“ vypracovala Ing. Martina Hřebeková, autorizovaný inženýr pro stavby vodního 
hospodářství, krajinného inženýrství a pozemní stavby ČKAIT 0101643 v srpnu 2020. 

Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie zpracoval v červenci 2021 Ing. František 
Matyáš, odborná způsobilost v hydrogeologii, inženýrské a sanační geologii č. 2062/2007.  

O společné povolení stavebního záměru je na základě předložené žádosti a doložených podkladů 
zažádáno v tomto rozsahu: 
 
druh a účel stavby, základní údaje o stavbě, jejím členění a technickém zařízení: 

Stavba řeší napojení nového vrtu S3 novým potrubím PE 90 o délce 400,2 na novou úpravnu, která 
bude vystavena na p.p.č. 612/3 v k.ú. Pačejov. Zároveň dojde k přepojení stávajícího výtlačného potrubí 
od vrtů HJ1 a HJ2 tak, aby voda byla místo do vodojemu čerpána na novou úpravnu vod. V podzemní 
části úpravny vod se nachází akumulační nádrž a jímka na odpadní vodu, v nadzemní části se nachází 
technologický objekt.  

vodní dílo:  

SO 12 připojení vrtu Velešice:  
Studna vrtaná, vrt o hloubce 50,0 m, průměr vystrojení 254/160 mm, zhlaví vrtu: studniční betonové 
skruže DN 1000 vybavené stupadly, vodotěsné, vystrojení vrtu: potrubí ve vrtu a ponorné čerpadlo, 
zhlaví vrtu bude uzavřeno betonovou dvoudílnou deskou. Zhlaví bude vyvýšeno 1,0 m nad terénem. 
V okolí studny bude upraven terén spádovaný směrem od studny.  

vodovodní řad výtlačný PE 90 – v délce 400,2 m 
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SO 11 Úpravna vody Pačejov- ves Velešice:  
V podzemní části objektu úpravny vody se nachází dvě nádrže. Jedna bude sloužit jako meziakumulační 
nádrž na surovou vodu, která bude natékat gravitačně z provzdušňovače. Druhá bude sloužit k jímání 
odpadní vody z filtrů.  

 

obecná stavba:  

Elektro přípojka nízkého napětí (NN) a ovládací kabely: 
přípojka NN bude vyvedena z rozvaděče u stávajícího vodojemu, umístěném na pozemku p.č. 612/3 k.ú. 
Pačejov a spolu s ovládacími kabely bude vedena v souběhu s vodovodním potrubím přes dotčené 
pozemky směrem k vrtu S3 umístěnému na pozemku p.č. 31/1 k.ú. Velešice u Pačejova, kde bude 
provedeno připojení, parametry CYKY 4X10 mm, CYKY – j 7 x 1,5, celková délka  - min. 405,30 m 
 
Nadzemní část stavby úpravny vody 
Nadzemní část stavby úpravny vody bude umístěna ve východní části pozemků p.č. 612/3 v prostoru 
mezi stávajícím vodojemem a oplocením 
Stavba nadzemní části úpravny vody je navržena obdélníkového půdorysu o rozměrech 4,80 m x 3,30 
m. střecha sedlová s výškou hřebene 3,19 m 
Svislé konstrukce  sestava železobetonových segmentů, krov – dřevěné příhradové vazníky, krytina – 
ocelový plech, otvory vstupní dveře, okno, dešťové vody – likvidace na pozemku investora.  
Dispozice nadzemní části úpravny vody – armaturní komora pro technologii k úpravě surové vody 
Zastavěná plocha 15,85 m2, obestavěný prostor 83,40 m3. 
 
oplocení vrtu 20 m x 20 m: 
dotčený pozemek p.č. 31/1 v k. ú. Velešice u Pačejova 
plocha oplocení  - 20 x 20 m. standardní drátěné výšky 1,80 m s ocelovými sloupky, vjezdová vrata 
z pozinkovaného materiálu.  
 
údaje o místu: 
kraj: Plzeňský  
obec: Pačejov 
katastrální území:  Pačejov, Velešice u Pačejova 
pozemek: parc. č. 612/1 (ostatní plocha), parc. č. 612/3 (ostatní 

plocha), parc. č. 617/6 (ostatní plocha), parc. č. 620/1 
(ostatní plocha), parc. č. 620/2 (orná půda), parc. č. 620/4 
(ostatní plocha), parc. č. 620/9 (ostatní plocha), parc. č. 
620/10 (ostatní plocha), parc. č. 631/9 (ostatní plocha), parc. 
č. 631/10 (ostatní plocha) v katastrálním území Pačejov,  

 parc. č. 31/1 (ostatní plocha), parc. č. 805 (ostatní plocha), 
parc. č. 813 (ostatní plocha), parc. č. 814 (ostatní plocha), 
parc. č. 816 (trvalý travní porost), parc. č. 818 (ostatní 
plocha) v katastrálním území Velešice u Pačejova 

č.h.p.: 1-08-01-1190-0-00  
hydrogeologický rajón: 6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy 
název a kód vodního útvaru: 63201 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy 
název a kód vodního útvaru:  HVL_1230 Březový potok od pramene po ústí do toku Otava 
   
vodní tok IDVT:  10244714 Pačejovský potok 
umístění jevu vzhledem k břehu: levý břeh 
orientační určení polohy záměru (JTSK):  
       vrtaná studna X = 1114032, Y = 810792 
       úpravna vody:   X = 1113766, Y = 810590 
minimální vzdálenost od hranic pozemků: úpravna vody je ve stávajícím oplocení, oplocení vrtané 

studny v min. vzdálenosti 2,9 m od p.p.č. 31/9 k.ú. Velešice 
u Pačejov, NN v min. vzdálenosti 3,3 od pozemku p.č. 622/1 
v k.ú. Pačejov 
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území dotčené vlivy stavby:  parc. č. 612/1, 612/3, 617/6, 620/1, 620/2, 620/4, 620/9, 

620/10, 631/9, 631/10 v katastrálním území Pačejov, parc. č. 
31/1, 805, 813, 814, 816, 818 v katastrálním území Velešice 
u Pačejova parc. č. 1214/5, 611/4, 612/2, 1214/7, 615/1, 
615/2, 631/5, 631/8, 617/7, 631/11, 620/14, 617/3, 620/12, 
631/4, 620/11, 615/4, 615/6, 624/1, 631/7, 631/2, 620/15, 
620/20, 620/13, 620/19, 622/2, 622/1, 623/5, 623/6, 623/4, 
623/2, 620/7, 631/6, 620/8, 624/2 v katastrálním území 
Pačejov,  

 st. p. 30, 29, 65, parc. č. 738/6, 31/5, 810, 811, 823/1, 31/9, 
13, 14, 823/2, 31/6, 31/2, 30, 31/7, 31/8, 29/1, 29/2, 738/2, 
754, 31/10, 32/16, 795, 802, 819, 821, 815, 654, 658/1, 808, 
812, 809, 817, 820, 822 v katastrálním území Velešice u 
Pačejova   

údaje o předmětu. 
název vodovodu: vodovod pro veřejnou potřebu obce Pačejov 
povolované vodní dílo:  úpravna vody 

vodovodní řady výtlačné 
studna 

příslušnost k systému vodovodu: místní    
účel užití vody: zásobování obyvatelstva   
počty oddělených částí systému: 3 - úpravna vody, vodovodní řad výtlačný, studna vrtaná 
rozsah zásobování – počet zásobovaných obcí: 1 
rozsah zásobování – velikost zásobovaného spotřebiště: obec Pačejov 
 
studna 
povolované vodní dílo:  studna vrtaná 
počet povolovaných studní: 1 
studna: jímací 
hloubka studny: 50 m  
 
úpravna vody: 
původ odebírané vody.  podzemní voda neurčitého původu  
kód kategorie upravitelnosti surové vody:  A1   

vodovodní řady: 
druh vodovodního řadu: jiný – výtlačný řad  
celková délka řadu: 400,2 m 
nejmenší jmenovitá světlost řadu 90 mm 
největší jmenovitá světlost řadu 90 mm 
 

O povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. 
b) bod 1. vodního zákona je žádáno v tomto navrhovaném rozsahu:  
 
údaje o místu: 
kraj: Plzeňský  
obec: Pačejov 
katastrální území:  Velešice u Pačejova 
pozemek: 31/1 
č.h.p.: 1-08-01-1190-0-00  
hydrogeologický rajón:  6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy 
název a kód vodního útvaru:  63201 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy 
orientační určení polohy záměru (JTSK): X = 1114032, Y = 810792 

údaje o předmětu: 
původ odebírané vody:  podzemní voda hlubinného oběhu 
účel užití vody:   odběry pro pitné účely – zásobování obyvatelstva 
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související vodní díla:   studna vrtaná 
typ odběrného objektu:  vrt 
minimální hladina podzemní vody: nestanoveno 
vodní značka:   ne 

údaje o povolovaném množství odběru: 
průměrný povolený odběr: 0,4 l/s  
maximální povolený odběr:  0,95 l/s 
maximální měsíční povolený odběr:  2 462 m3/měs 
maximální roční povolený odběr: 20 000 m3/rok 
počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 12 

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a 
ust. § 94m stavebního zákona oznamuje 

zahájení vodoprávního řízení 

a nařizuje v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona 
veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě stavby na den 

14. září 2021 (úterý) v 09:00 

se schůzkou pozvaných na Městském úřadu Horažďovice, odboru životního prostředí, kancelář č. 111. 

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou závazná stanoviska a námitky, popř. důkazy uplatnit nejpozději 
při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Po ústním jednání se mohou účastníci řízení 
v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 3 dnů. 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 vodoprávní 
úřad nepřihlíží ve smyslu zásad koncentrace řízení, zakotvené v ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona a 
ust. 115 odst. 8 vodního zákona. Tohoto práva se může účastník řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 
správního řádu vzdát. 

Účastníci řízení mají v řízení zejména tato práva: 
 zvolit si zmocněnce, přičemž zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze 

udělit i ústně do protokolu (§ 33 odst. 1 správního řádu), 
 navrhovat důkazy a činit jiné návrhy do doby ústního jednání (§ 115 odst. 8 vodního zákona a § 36 

odst. 1 správního řádu), 
 vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu), 
 nahlížet do spisu, činit si výpisy ze spisu a dále žádat správní orgán o pořízení kopie spisu nebo jeho 

části (§ 38 odst. 1 a 4 správního řádu), 

Účastníci řízení mají v řízení zejména tyto povinnosti: 
 poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání 

rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu), 
 označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu), 
 účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen přeložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz 

totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu), 
nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc, popř. zmocnitel 
udělí plnou moc do protokolu. 

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.).  

 

 

 
 

Ing. Jitka Vašková  

oprávněná úřední osoba  
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Horažďovice a 
příslušného obecního úřadu a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněné Městským úřadem 
Horažďovice způsobem umožňující dálkový přístup.  
 
Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i 
podmínka zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.  
 
 
Úřední deska:  
 
Vyvěšeno dne: ……………….……….          Sejmuto dne: …………………………………. 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………….……. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
 
 
 
Dálkový přístup:  
 
Zveřejněno dne: ……………….……….          Sejmuto dne: …………………………………. 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………….……. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení.  
 
 

 
 

Rozdělovník 
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu: 
Obec Pačejov, IDDS: hbtb2xb 
 sídlo: Pačejov-nádraží č.p. 199, 341 01  Horažďovice zastoupená společností: 
     AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby 
 sídlo: Chudenín č.p. 30, 340 22  Nýrsko 
 
 

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv v 
souvislosti s žádostí o povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru: 
Obec Pačejov, IDDS: hbtb2xb 
 sídlo: Pačejov-nádraží č.p. 199, 341 01  Horažďovice zastoupená společností: 
     AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby 
 sídlo: Chudenín č.p. 30, 340 22  Nýrsko 
 
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu na základě žádosti o stavební povolení 
k vodním dílům: 
Vojtěch Fišer, Ruská č.p. 1111/51, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26 
Pavel Stulík, Na Vinici III. č.p. 453, 335 01  Nepomuk 1 
Václava Šimanovská, Velký Bor č.p. 49, 341 01  Horažďovice 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
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Neofyt spol. s r.o., IDDS: 3bzpv8e 
 sídlo: Pražská č.p. 442, 281 67  Stříbrná Skalice 
 
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv v 
souvislosti s žádostí o vydání společného povolení 
Doručuje se veřejnou vyhláškou:  
Vlastníkům sousedních pozemků a stavbám na nich a těm, kdo mají právo odpovídající věcnému 
břemenu na těchto pozemcích: 

parc. č. 611/4, 612/2, 615/1, 615/2, 615/4, 615/6, 617/3, 617/7, 620/7, 620/8, 620/11, 620/12, 620/13, 
620/14, 620/15, 620/19, 620/20, 622/1, 622/2, 623/2, 623/4, 623/5, 623/6, 624/1, 624/2, 631/2, 631/4, 
631/5, 631/6, 631/7, 631/8, 631/11, 1214/5, 1214/7 v katastrálním území Pačejov,  

st. p. 29, 30, 65, parc. č. 13, 14, 29/1, 29/2, 30, 31/2, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 31/10, 32/16, 654, 
658/1, 738/2, 738/6, 754, 795, 802, 808, 809, 810, 811, 812, 815, 817, 819, 820, 821, 822, 823/1, 823/2 
v katastrálním území Velešice u Pačejova  

Pačejov, Velešice č.p. 34, č.p. 12 a č.p. 2 
 
 
Dotčené správní orgány a další právnické subjekty: 
Český báňský úřad, IDDS: m4eadvu 
 sídlo: Kozí č.p. 748/4, 110 00  Praha 1-Staré Město 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k 
 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS: 
samai8a 
 sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  
Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 
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