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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

(územní a stavební řízení) 
 
Obec Mileč, IČO 00256927, Mileč 23, 335 01  Nepomuk 1, zastoupená starostou Ing. Václavem 
Kovářem 

(dále jen "žadatel") podala dne 24.11.2021 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

„Vodovod Bezděkovec - rozvodné řady“ 

(dále jen "stavba") na místě: v kraji Plzeňském, obci Mileč, na  pozemcích parc. č. 6/2 (ostatní plocha), 
155/4 (ostatní plocha), 155/15 (ostatní plocha), 206/1 (ostatní plocha), 1021/3 (ostatní plocha), 1021/5 
(orná půda), 1065 (ostatní plocha), 1068 (ostatní plocha), 1074/1 (ostatní plocha), 1075/1 (ostatní plocha), 
1095/2 (ostatní plocha), 1098 (ostatní plocha), 1116 (ostatní plocha) v katastrálním území Bezděkovec,  
č.h.p.: 1-10-05-0220-0-00, hydrogeologický rajon: 6310 – Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a 
Úhlavy, útvar podzemních vod: 63101 – Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, orientační 
určení polohy (S-JTSK) místo napojení: X = 1 1103 572; Y = 808 375,14; Uvedeným dnem bylo 
zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 
 
Údaje o předmětu rozhodnutí: 

₋ Stavba nových vodovodních řadů obce Mileč, části Bezděkovec. Vodovod bude napojen na 
vodovodní přivaděč PE d 90 na pozemku parc. č. 1075/1 v k.ú. Bezděkovec. Nová vodovodní síť 
v celkové délce 1349m obsahuje: 

• vodovodní řad „A“ PE100 d90 SDR17 v délce 473m a PE100 d90 SDR17 
ROBUST v délce 346m; 

• vodovodní řad „A-1“  PE100 d90 SDR17 v délce 58m; 

• vodovodní řad „A-2“  PE100 d90 SDR17 v délce 33m; 

• vodovodní řad „A-3“  PE100 d90 SDR17 v délce 16m; 
• vodovodní řad „A-4“  PE100 d90 SDR17 v délce 97m; 

• vodovodní řad „A-5“  PE100 d90 SDR17 v délce 166m a PE100 d90 SDR17 
ROBUST v délce 64m; 

• vodovodní řad „A-6“  PE100 d90 SDR17 v délce 55m; 

• vodovodní řad „A-5-1“  PE100 d90 SDR17 v délce 41m; 
• na řadech bude umístěno celkem 6ks podzemních hydrantů.  

₋ Stavba bude sloužit k zásobování obyvatelstva obce Mileč části Bezděkovec vodou. 
₋ Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro společné řízní, kterou vypracovala 

v srpnu 2021 společnost KANALIZACE A VODOVDOY Starý Plzenec, a.s., IČO: 61778079, 
Smetanova 195, Starý Plzenec, Milan Rožánek, odpovědný projektant Ing. Viktor Szalatnay 
(ČKAIT: 0200291). 
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Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný  
podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 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 dle § 25 písm. b) zákona č. 
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů (dále jen“ zákon o vodovodech a 
kanalizacích“), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. 
d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle § 30 odst. 
1 zákona o vodovodech a kanalizací oznamuje 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 námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Po doručení poslednímu 
účastníkovi řízení a po uplynutí 15-ti denní lhůty k uplatnění námitek, popř. důkazů bude ukončeno 
shromažďování podkladů k rozhodnutí. Poté 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. § 115 odst. 8 vodního zákona. Tohoto práva se může 
účastník řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vzdát. Účastníci řízení mohou nahlížet do 
podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí v úřední dny 
pondělí a středa 7.00 – 18.00 hod, jiné dny nejlépe po telefonické domluvě). V této souvislosti 
upozorňujeme na dodržování aktuálně platných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví 
ČR, např. aby byly používány ochranné pomůcky, tj. byla zakryta ústa a nos respirátorem, nebo 
obdobným prostředkem (vždy bez výdechového ventilu), dodržování odstupů mezi osobami apod. 

Poučení: 
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném 
termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 
rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.  
Podle § 94n odst. 3 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projednávanému 
stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebnímu záměru nebo požadavkům 
dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo jiné věcné právo k 
pozemku nebo stavbě. Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 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. 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. 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 
Průkazem totožnosti 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. 
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 
oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 

 

. 
 
 
 

[otisk úředního razítka] 
Bc. Jaroslav Samek 

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový 
přístup po dobu 15 dnů. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .......................................... 
 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne………………..  a sejmuto dne…………… 
 
Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu. 

 

 

 

 
Obdrží k vyvěšení na úřední desku: 
Obec Mileč, Mileč č.p. 23, 335 01  Nepomuk 1 

Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky): 
Obec Mileč, IDDS: 2sgau52 
 sídlo: Mileč č.p. 23, 335 01  Nepomuk 1 
Jana Grubrová, Bezděkovec č.p. 19, Mileč, 335 01  Nepomuk 1 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
 sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00  Plzeň 26 
Agroplyn Mileč-Maňovice s.r.o., IDDS: 8wpjxkt 
 sídlo: Maňovice č.p. 21, Mileč, 335 01  Nepomuk 1 
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s., IDDS: kfbeqhh 
 sídlo: Smetanova č.p. 195, Sedlec, 332 02  Starý Plzenec 
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 
  

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu – osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k 
sousedním pozemkům a stavbám na nich (veřejná vyhláška): 

- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 4/1, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 20/2, 20/3, 24, 25, 33, 34, 35, 46, 48, 49, 50, 52, 53/1, 54, 57, 58, 
59, 60, 61, 63/1, 66, 67, 70, 71, 74, 77, 79, 12, 10, 64, parc. č. 2, 3/1, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/10, 
6/14, 13/1, 13/2, 15/1, 15/3, 15/4, 15/5, 17/1, 19/2, 19/5, 19/6, 20/2, 49, 52/1, 54, 55, 65/1,65/2,  
69/1, 74, 83, 90, 155/3, 155/6, 155/7, 155/11, 155/12, 155/14, 155/16, 155/17, 156/1, 156/2, 191/2, 
205/1, 205/2, 206/3, 206/6, 986/9, 1021/4, 1021/13, 1059/1, 1066, 1071/2, 1071/4, 1074/6, 
1074/12,1074/13, 1074/14, 1095/3, 1095/4, 1095/6, 1122, 1124, 1125, 1128, 1131, 1132, 1074/8, 
64/1, 1046/2, 52/2, 24 v katastrálním území Bezděkovec 

- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Obec Mileč – část  Bezděkovec č.p. 1, č.p. 24, č.p. 28, č.p. 2, č.p. 3, č.e. 6, č.p. 16, č.p. 36, č.p. 48, 
č.p. 59, č.p. 9, č.p. 60, č.p. 4, č.p. 41, č.p. 43, č.p. 44, č.p. 45, č.e. 7, č.p. 49, č.p. 50, č.p. 47, č.p. 54, 
č.p. 56, č.p. 19, č.p. 46, č.e. 11, č.e. 13, č.p. 17 a č.p. 10 

 

 
Další účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (veřejná vyhláška): 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, 
 sídlo: Denisovo Nábřeží č.p. 14, 304 20  Plzeň 
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dotčené správní úřady (dodejky): 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 
 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Plzeň 3-Jižní 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 
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - orgán územního plánování, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 
335 01  Nepomuk 1 
Městský úřad Mileč (dopravní správní úřad, orgán ochrany přírody a krajiny), Mileč č.p. 23, 335 01  
Nepomuk 1 


		2021-11-30T12:42:50+0100
	Jaroslav Samek
	referent




