
 

 
 

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

 

Obec Dolce, IČO 00574163, Dolce č.p. 100, 334 01  Přeštice, 
kterého zastupuje Václav Mach, IČO 12465071, Koterovská č.p. 2127/84, Východní Předměstí, 326 
00  Plzeň 26 

(dále jen "stavebník") dne 24.4.2018 podal žádosti o povolení staveb vodních děl podle § 15 odst. 1 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "vodní zákon"), jako společnou žádost o nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c) 
(vypouštění odpadních vod do vod povrchových) a podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona 
(odběru podzemních vod) ve věci: 

ČOV a kanalizace v obci Dolce, včetně studny 

na pozemku parc. č. 98/1, 98/4, 104, 110/2, 110/9, 112/34, 114/3, 114/8, 118/8, 118/242, 167/61, 167/62, 
183/9, 183/10, 183/11, 183/14, 187/8, 246/23, 309, 319/1, 319/5, 323, 325, 326, 327, 329, 330/3, 331, 
332/1, 332/2, 332/3, 334/17, 334/18, 334/19, 336/1, 343/4, 358 v katastrálním území Dolce, parc. č. 667 v 
katastrálním území Újezd u Horšic. 

Jelikož se řízení týkají týchž účastníků a nebrání tomu povaha věci, účel řízení anebo ochrana práv nebo 
oprávněných zájmů účastníků, jedná se podle § 115 odst. 12 vodního zákona o společné řízení. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Žádost nebyla úplná a řízení bylo přerušeno. Žadatel 
nedostatky ve stanovené lhůtě odstranil. 

Jedná se o stavbu splaškové kanalizace a obecní ČOV s vypouštěním odpadních vod do bezejmenného 
drobného vodního toku (IDVT 10273569) a o stavbu kopané studny s odběrem podzemních vod. 

 

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 
písm. c) vodního zákona a § 106 odst. 1 vodního zákona a jako příslušný speciální stavební úřad podle 
ustanovení § 15 odst. 5 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"), místně 
příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "správní řád")  

oznamuje 

podle § 115 odst. 8 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona podle § 112 
odst. 1 stavebního zákona 

zahájení vodoprávního řízení, 
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a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost s předloženou dokumentací poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a příslušného nakládání s vodami, upouští podle 
§ 115 odst. 8 vodního zákona a podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na 
místě. 

Účastníci řízení mohou uplatnit podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona své 
námitky, popř. důkazy nejpozději v termínu do 10 dnů po obdržení tohoto oznámení, jinak k nim nebude 
přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány, jinak k nim nebude přihlédnuto.   

Účastníci řízení mohou podle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Není-li účastník zastoupen, 
může spolu s účastníkem nahlížet do spisu i jeho podpůrce. Spolu s právem nahlížet do spisu je podle § 
38 odst. 4 správního řádu spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie 
spisu nebo jeho části. 

 

Poučení: 

Účastník řízení, jeho zástupce nebo podpůrce je podle § 36 odst. 5 správního řádu povinnen předložit na 
výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, kterým se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, 
v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo 
území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu 
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

Ten, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí podle § 30 odst. 5 správního řádu prokázat své 
oprávnění. 

Ten, kdo zastupuje účastníka řízení podle § 33 odst. 1 správního řádu prokáže zmocnění k zastoupení 
písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu.   

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího vodoprávního úřadu, tj. odboru životního 
prostředí MěÚ Přeštice, číslo dveří 214, ve lhůtě shora uvedené v úřední dny - Po a St od 8:00 do 17:00 
hod.  

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 podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

Účastník řízení ve věci žádosti o povolení stavby vodního díla může 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. 

Vodoprávní úřad současně 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 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 podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona vodoprávní 
úřad nepřihlíží. 

Účastníkem řízení ve věci žádosti o povolení staveb vodních děl je: 

 - podle § 109 písm. a) stavebního zákona : Obec Dolce 

 - podle § 109 písm. c) stavebního zákona: Josef Bultas, Pavel Šiling, Správa a údržba silnic 
Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 
Plzeňský kraj 

 - podle § 109 písm. d) stavebního zákona: ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., 
 - podle § 109 písm. e) stavebního zákona: vlastnící pozemků (a staveb na nich): st.1/1, st.1/2, 
st.1/3, st.1/4, st.1/5, st.1/6, st.1/8, st.1/9, st.1/10, st..2/1, st.2/2, st.3/1, st.4/1, st.6, st.7, st.8, st.9/1, st.9/2, 
st.11, st.13/1, st.15, st.16, st.17/1, st.18, st.19, st.20, st.21, st.22/2, st.23, st.24, st.25, st.26, st.28, st.31, 
st.32, st.33, st.34, st.35/1, st.35/2, st.36, st.37/1, st.37/2, st.43, st.44, st.45, st.46, st.47, st.48, st.49, st.51/1, 
st.52, st.53, st.54, st.55, st.56/1, st.56/2, st.57, st.58, st.59, st.60, st.61, st.62, st.65, st.66, st.67, st.68, st.69, 
st.70, st.71, st.72, st.73, st.74, st.75, st.76, st.78, st.79, st.80, st.81, st. 82, st.83/1, st.83/2, st.84, st.86/1, st. 
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87, st.89, st.90, st.91/1, st.96, st.97, st.102, st.107, st.108, st.109, st.114, st.117, st.118, st.119, st.121, 
st.122, st.124, st.125, st.126, st.127, st.130, st.132, st.136, st.137, st.138, st.139/1, st.140, st.143, st.147, 
st.150, st.151, st.156, st.159, st.160, st.161, st.162, st.163, st.168, st.169, st.170, st.171, st.173, st.174, 1/1, 
1/3, 6/4, 6/5, 8/1, 11/2, 14/1, 14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 17/1, 17/3, 19/1, 19/3, 20/1, 20/2, 26/1, 29, 30/1, 
30/2, 32, 36, 39, 46/1, 46/2, 47/1, 52, 56/1, 56/2, 56/3, 63/4, 66/1, 70/1, 70/2, 72/1, 72/3, 72/5, 79/2, 79/3, 
80/1, 82/1, 82/3, 83/1, 83/3, 87/1, 87/5, 89, 90/9, 92/1, 92/5, 94/1, 94/2, 94/3, 95/1, 95/2, 98/2, 99/7, 
99/16, 102/1, 102/2, 102/3, 103/1, 103/2, 103/5, 105, 107/1, 107/2, 110/1, 110/5, 110/8, 112/1, 112/5, 
112/7, 112/8, 112/10, 112/12, 112/15, 112/16, 112/17, 112/18, 112/19, 112/30, 112/31, 112/32, 112/35, 
112/38, 112/39, 112/40, 113/1, 113/3, 113/62, 113/63, 113/64, 113/65, 113/66, 113/68, 113/69, 113/70, 
113/71, 113/72, 113/73, 113/74, 113/75, 113/76, 113/77, 113/78, 113/79, 113/80, 113/81, 113/82, 113/83, 
113/84, 113/85, 113/86, 113/87, 113/92, 113/93, 113/100, 113/101, 113/102, 113/103, 113/104, 113/105, 
114/5, 114/203, 114/204, 118/2, 118/5, 118/6, 118/234, 118/257, 118/258, 118/259, 118/260, 118/261, 
118/262, 118/263, 118/264, 118/265, 118/268, 118/269, 128/1, 132/59, 167/60, 167/63, 183/1, 183/2, 
183/13, 187/7, 189, 245/4, 245/5, 245/11, 246/2, 246/4, 246/15, 246/16, 246/22, 246/24, 246/25, 246/26, 
256/4, 256/6, 256/8, 256/9, 256/12, 256/13, 256/14, 314, 315, 318/1, 318/2, 319/2, 319/3, 319/4, 321/1, 
330/4, 349, 350, 353, 354, 359/1, 359/2, 367, 371, 373, 376 v k.ú. Dolce, 610, 611 v k.ú. Újezd u Horšic 

 - podle § 115 odst. 4 vodního zákona: Obec Dolce, Obec Horšice 

 - podle § 115 odst. 5 vodního zákona: Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí 
Berounky 

Účastníkem řízení ve věci žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových je: 

 - podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: Obec Dolce 

 - podle § 115 odst. 4 vodního zákona: Obec Dolce 

 - podle § 115 odst. 5 vodního zákona: Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí 
Berounky 

Účastníkem řízení ve věci žádosti o povolení k odběru podzemních vod je: 

- podle § 115 odst. 16 vodního zákona: Obec Dolce 

 
 

 
 
 
 

Tomáš Vondrovic v.r. 
referent odboru životního prostředí 

  
Za správnost vyhotovení: 

  
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
Po tuto dobu je písemnost rovněž zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
………………………………………………………………………... 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 

Doručí se: 
účastníci (dodejky) 
Václav Mach, Bližanovy č.p. 85, 340 34  Plánice 
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ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Obec Horšice, IDDS: d8qawb6 
 sídlo: Horšice č.p. 7, 334 55  Horšice 
Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Berounky, IDDS: e8jcfsn 
 sídlo: Slovanská alej č.p. 2323/36, Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26 
Josef Bultas, Dolce č.p. 127, 334 01  Přeštice 
Pavel Šiling, Dolce č.p. 27, 334 01  Přeštice 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
 sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, IDDS: z49per3 
 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
  
účastníci (veřejnou vyhláškou) 
Vlastnící pozemků (a staveb na nich): st.1/1, st.1/2, st.1/3, st.1/4, st.1/5, st.1/6, st.1/8, st.1/9, st.1/10, 
st..2/1, st.2/2, st.3/1, st.4/1, st.6, st.7, st.8, st.9/1, st.9/2, st.11, st.13/1, st.15, st.16, st.17/1, st.18, st.19, 
st.20, st.21, st.22/2, st.23, st.24, st.25, st.26, st.28, st.31, st.32, st.33, st.34, st.35/1, st.35/2, st.36, st.37/1, 
st.37/2, st.43, st.44, st.45, st.46, st.47, st.48, st.49, st.51/1, st.52, st.53, st.54, st.55, st.56/1, st.56/2, st.57, 
st.58, st.59, st.60, st.61, st.62, st.65, st.66, st.67, st.68, st.69, st.70, st.71, st.72, st.73, st.74, st.75, st.76, 
st.78, st.79, st.80, st.81, st. 82, st.83/1, st.83/2, st.84, st.86/1, st. 87, st.89, st.90, st.91/1, st.96, st.97, 
st.102, st.107, st.108, st.109, st.114, st.117, st.118, st.119, st.121, st.122, st.124, st.125, st.126, st.127, 
st.130, st.132, st.136, st.137, st.138, st.139/1, st.140, st.143, st.147, st.150, st.151, st.156, st.159, st.160, 
st.161, st.162, st.163, st.168, st.169, st.170, st.171, st.173, st.174, 1/1, 1/3, 6/4, 6/5, 8/1, 11/2, 14/1, 14/2, 
14/3, 15/1, 15/2, 17/1, 17/3, 19/1, 19/3, 20/1, 20/2, 26/1, 29, 30/1, 30/2, 32, 36, 39, 46/1, 46/2, 47/1, 52, 
56/1, 56/2, 56/3, 63/4, 66/1, 70/1, 70/2, 72/1, 72/3, 72/5, 79/2, 79/3, 80/1, 82/1, 82/3, 83/1, 83/3, 87/1, 
87/5, 89, 90/9, 92/1, 92/5, 94/1, 94/2, 94/3, 95/1, 95/2, 98/2, 99/7, 99/16, 102/1, 102/2, 102/3, 103/1, 
103/2, 103/5, 105, 107/1, 107/2, 110/1, 110/5, 110/8, 112/1, 112/5, 112/7, 112/8, 112/10, 112/12, 112/15, 
112/16, 112/17, 112/18, 112/19, 112/30, 112/31, 112/32, 112/35, 112/38, 112/39, 112/40, 113/1, 113/3, 
113/62, 113/63, 113/64, 113/65, 113/66, 113/68, 113/69, 113/70, 113/71, 113/72, 113/73, 113/74, 113/75, 
113/76, 113/77, 113/78, 113/79, 113/80, 113/81, 113/82, 113/83, 113/84, 113/85, 113/86, 113/87, 113/92, 
113/93, 113/100, 113/101, 113/102, 113/103, 113/104, 113/105, 114/5, 114/203, 114/204, 118/2, 118/5, 
118/6, 118/234, 118/257, 118/258, 118/259, 118/260, 118/261, 118/262, 118/263, 118/264, 118/265, 
118/268, 118/269, 128/1, 132/59, 167/60, 167/63, 183/1, 183/2, 183/13, 187/7, 189, 245/4, 245/5, 245/11, 
246/2, 246/4, 246/15, 246/16, 246/22, 246/24, 246/25, 246/26, 256/4, 256/6, 256/8, 256/9, 256/12, 
256/13, 256/14, 314, 315, 318/1, 318/2, 319/2, 319/3, 319/4, 321/1, 330/4, 349, 350, 353, 354, 359/1, 
359/2, 367, 371, 373, 376 v k.ú. Dolce, 610, 611 v k.ú. Újezd u Horšic 
 
dotčené správní úřady 
Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, IDDS: hcpbx62 
 sídlo: Masarykovo nám. č.p. 107, 334 01  Přeštice 
Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, IDDS: hcpbx62 
 sídlo: Masarykovo nám. č.p. 107, 334 01  Přeštice 
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň - venkov, Dopravní inspektorát, IDDS: 
5ixai69 
 sídlo: Nádražní č.p. 2437/2, Východní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a 
 sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 
 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
  
k vyvěšení na úřední desce 
Mětský úřad Přeštice, Masayrykovo nám. č.p. 107, 334 01  Přeštice 
Obecní úřad Dolce, IDDS: 3u2btwq 
 sídlo: Dolce č.p. 100, 334 01  Přeštice 
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Obecní úřad Horšice, IDDS: d8qawb6 
 sídlo: Horšice č.p. 59, 334 55  Horšice 
 
ostatní 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Denisovo nábřeží č.p. 14, 301 00  Plzeň 1 
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