
 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice 
 Odbor životního prostředí 
 
     

Naše č.j.: MH/02183/2017    
Spisová značka: MH/18278/2016  Dle rozdělovníku  
    

Vyřizuje: Ing. Lenka Křivancová   

Telefon: 371 430 547    

E-mail: krivancova@muhorazdovice.cz    

     

Datum:  17.02.2017    

 

ROZHODNUTÍ 

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 jen „vodní zákon“), dále 
jako příslušný 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 (dále jen 
„stavební zákon“) a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, žadateli, který je zároveň účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:  

obec Tužice 
Tužice 35 

341 42 Kolinec 
IČO: 49208993 

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 118 a 115 stavebního zákona  

povoluje 

změnu stavby před jejím dokončením pro stavbu vodního díla: „Tužice - splašková kanalizace“  

údaje o místu rozhodnutí: 
kraj:    Plzeňský  
obec:    Tužice 
katastrální území:   Tužice  
na pozemcích dle KN: 651/1, 649, 646, 645, 26, 802, st. 11/2, 813/3, 801/1, 813/1, 31/3, 30, st. 

14, 22/4, 22/1, 20, 813/4, 801/2, 813/5   
č.h.p.:     1-08-01-0970-0-00 
hydrogeologický rajón:  6310 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy 
vodní útvar:  Černíčský potok od pramene po ústí do toku Otava 
 
Změna podmínky č. 4 rozhodnutí č.j. MH/06641/2012 ze dne 19.7.2014, která byla změněna 
rozhodnutím ze dne 06.03.2015 pod č.j. MH/03590/2015, se mění takto: Stavba vodního díla bude 
dokončena do 31.12.2017. 
 

Odůvodnění: 

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí obdržel dne 20.12.2016 pod č.j. MH/18278/2016 
žádost obce Tužice, Tužice 35, 341 42 Kolinec, IČO: 49208993 o prodloužení termínu dokončení stavby 
– „Tužice – splašková kanalizace“. Důvodem žádosti o prodloužení termínu dokončení stavby jsou 
technické důvody. Stavebník žádá o prodloužení termínu dokončení stavby do 31.12.2017.  

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu 
oznámil příslušný vodoprávní úřad všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům zahájení 
vodoprávního řízení pod č.j. MH/00684/2017 ze dne 12.01.2017 s upozorněním, že závazná stanoviska 
a námitky, popř. důkazy, mohou uplatnit nejpozději ve lhůtě do 10  dnů od doručení oznámení o zahájení 
řízení, a že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 
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přihlédnuto. Účastníci řízení byli dále poučeni, že po doručení poslednímu účastníkovi řízení a po 
uplynutí 10-ti denní lhůty k uplatnění námitek, popř. důkazů bude ukončeno shromažďování podkladů 
k rozhodnutí, a účastníci řízení se mohou v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit 
k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 3 dnů.  

Tohoto práva nikdo nevyužil. 

Během řízení nebyly žádné námitky, závazná stanoviska popřípadě důkazy uplatněny. 

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu, v jakém se 
změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů 
chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.  

Změna stavebního povolení vydaného Městským úřad Horažďovice, odborem životního prostředí  č.j. 
MH/06641/2012 ze dne 2012 a změněna rozhodnutím č.j. MH/03590/2015 ze dne 06.03.2015 se  týká 
změny podmínky č. 4 – změna termínu dokončení stavby, ostatní podmínky a povinnosti rozhodnutí 
zůstávají beze změn. 

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily prodloužení termínu dokončení 
stavby. 

Na základě všech výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku. 

 
Poučení účastníků 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu 
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni podáním učiněným u Městského 
úřadu Horažďovice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný 
účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

„otisk úředního razítka“ 
 
Ing. Jitka Vašková, v.r.        Ing. Lenka Křivancová, v.r. 
vedoucí odboru životního prostředí      za správnost 
 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Horažďovice 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.  
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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 Tužice, IDDS: hg9avjj 
 sídlo: Tužice č.p. 35, 341 42  Kolinec  
 
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu: 
Doručuje se veřejnou vyhláškou: 

vlastníkům pozemků k.ú. Tužice: 
1/4, 4/1, 4/3, 4/8, 5, 7, 9/2, 14/1, 19/1, 19/2, 19/12, 20, 22/1, 22/4, 26, 29/4, 30, 31/2, 31/3, 31/4, 

32, 34, 35/2, 36, 38/3, 39, 40, 52/1, 52/3, 53/1, 53/2, 53/3, 485/6, 485/8,645, 646, 649, 650/1, 

651/1, 651/2, 654/1, 675/1, 675/2, 801/1, 801/2,  802,  803, 804/1, 807/1, 807/4, 807/7, 813/1, 

813/2, 813/3,  808, 813/4, 813/5, 813/6, 813/7, 813/8,  813/9,  821, 822, 825, 828 

st. 1, st. 2, st. 3, st. 5, st. 7, st. 12, st. 11/1, st. 11/2, st. 13,  st. 14, st. 15, ST. 16, st. 17, st. 18, st. 

19/1, st. 21, st. 26, st. 27, st. 29,  st. 36, st. 41,  

vlastníkům staveb v obci Tužice: 
č.p. 2, č.p. 3, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 9,  č.p. 10, č.p. 11, č.p. 12, č.p. 14, č.p. 13, č.p. 18, č.p. 19, č.p. 

20, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 26,  č.p. 34, č.p. 35, č.p. 36, č.p. 37, č.e. 2 

Dále se doručí dotčeným orgánům a právnickým subjektům: 
Městský úřad Horažďovice – se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky 
Obecní úřad Tužice, Tužice, 341 42 Kolinec – se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky 
Povodí Vltavy s.p., Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice 
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a ÚP vlastníkům veřejné infrastruktury: 

 
Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce, nebo časový údaj 
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