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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

(územní a stavební řízení) 
 
Obec Tojice, IČO 46810161, Tojice 4, 335 01  Nepomuk 1, 
kterou na základě plné moci zastupuje INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o., Edita Halmáš, 
IČO 06787720, Bližanovy 85, 340 34  Plánice 

(dále jen "žadatel") podala dne 7.7.2020 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

„Vodovod Tojice“ 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 103/1 (orná půda), 103/6 (orná půda), 104/1 (trvalý travní porost), 
133/26 (ostatní plocha), 332/1 (ostatní plocha), 332/2 (ostatní plocha), 555/2 (ostatní plocha), 555/3 
(ostatní plocha) v katastrálním území Dvorec a parc. č. 184/1 (trvalý travní porost), 235/8 (trvalý travní 
porost), 235/9 (ostatní plocha), 303/38 (orná půda), 333/2 (trvalý travní porost), 335/3 (trvalý travní 
porost), 336/2 (ostatní plocha), 337 (lesní pozemek), 713/9 (ostatní plocha), 716 (ostatní plocha), 717 
(ostatní plocha), 718 (ostatní plocha), 719/1 (ostatní plocha), 724/1 (ostatní plocha), 729/1 (vodní plocha), 
733 (vodní plocha), 735 (ostatní plocha) v katastrálním území Tojice. č.h.p.: 1-10-05-0220-0-00, 1-10-05-
0270-0-00, vodní útvar: BER_0450 Myslívský potok od pramene po ústí do toku Úslava, 
hydrogeologický rajon: 6310 – Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, útvar podzemních vod: 
63101 - Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, orientační určení polohy (J-TSK) řad „1“ 
(začátek): X = 1 100 129; Y = 810 040; řad„1a“ (začátek)“: X = 1 100 210; Y = 809 783; řad „1-1“ 
(začátek) X = 1 100 346; Y = 809 137; řad „1-2“ (začátek) X = 1 100 508; Y = 808 797; řad „1-3“ 
(začátek) X = 1 100 720; Y = 808 620. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení 
(dále jen "společné řízení"). 

Stavba obsahuje: 

- Nové vodovodní řady s napojením na stávající vodovod v Nepomuka, části Dvorec. Na hlavní 
zásobovací vodovodní řad „1“ z PE budou připojeny rozvodné řady „1-1“, „1-2, „1-3“ řad „1-a“. 

• Vodovodní řad „1“ DN 80 v délce 1 501,05 m a DN 100 v délce 286,95 m. 

• Vodovodní řad „1-a“ DN 80 v délce 3,6 m (propojení navrženého řadu „1“ DN 
100 se stávajícím vodovodem). 

• Vodovodní řad „1-1“ DN 80 v délce 128,20 m. 

• Vodovodní řad „1-2“ DN 80 v délce 145,10 m. 
• Vodovodní řad „1-3“ DN 80 v délce 49,0 m. 

- Na řadech bude umístěno celkem 5 ks nadzemních požárních hydrantů a 1 ks podzemního 
hydrantu.  

Stavba bude sloužit k rozvádění a zásobování obyvatelstva obce Tojice. 
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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 jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 94j odst. 1 
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“), oznamuje zahájení 
společného řízení podle § 94m stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona veřejnou vyhláškou, ve 
kterém v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního 
jednání. Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky či důkazy do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 
Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska i dotčené orgány. K později uplatněným námitkám, 
popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Po doručení poslednímu účastníkovi řízení a po uplynutí 
15denní 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, budova B - 2. patro, č. dveří 12, úřední dny: pondělí a středa od 7,00 - 
18,00 hodin; v jiné dny po telefonické domluvě). V této souvislosti upozorňujeme, že v případě 
platnosti mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je nutné, aby byla dodržována 
příslušná nařízení, např. byly používány ochranné pomůcky, tj. byla zakryta ústa a nos 
respirátorem, nebo obdobným prostředkem (vždy bez výdechového ventilu) a současně byl 
dodržován dostatečný odstup (cca 2m) mezi osobami. Současně upozorňujeme na doporučení 
omezení osobního kontaktu zaměstnanců úřadů s dalšími osobami na nezbytně nutnou úroveň, a to 
zejména preferencí kontaktu v elektronické, telefonické či jiné distanční formě před přímým 
osobním kontaktem. Na konkrétní úřední hodiny, v souvislosti s výše uvedeným, je nutné se vždy 
informovat telefonicky, na www.nepomuk.cz či emailem. 
 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti 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. K námitkám, které 
překračují rozsah a nesplňují požadavky § 94n stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých 
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo 
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 
dotčeno. 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. 

Účastník řízení může podle § 94n stavebního zákona 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; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se 
nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
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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 
 
 
 
 
 

otisk úředního razítka] 
Bc. Jaroslav Samek 

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
 
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: 

Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 
Obec Tojice, Tojice č.p. 4, 335 01  Nepomuk 1 

 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky): 

INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o., IDDS: krkzmdq 
 sídlo: Bližanovy č.p. 85, 340 34  Plánice 
 zastoupení pro: Obec Tojice, Tojice 4, 335 01  Nepomuk 1 
Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 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 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf 
 sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Rostislav Kovář, Podhůří č.p. 25, Kasejovice, 335 01  Nepomuk 1 
Pavel Vokáč, Malická č.p. 434/15, Severní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Martin Boura, Tojická č.p. 185, Dvorec, 335 03  Nepomuk 3 
Petr Hortenský, Vrčeň č.p. 151, 335 41  Vrčeň 
Michal Kovařík, Tojice č.p. 59, 335 01  Nepomuk 1 
Stanislav Kovařík, Tojice č.p. 61, 335 01  Nepomuk 1 
Ing. Petra Kovaříková, Tojice č.p. 59, 335 01  Nepomuk 1 
Jindřich Michálek, Tojice č.p. 60, 335 01  Nepomuk 1 
Martina Michálková, Tojice č.p. 60, 335 01  Nepomuk 1 
Bc. Václava Radová, Tojice č.p. 62, 335 01  Nepomuk 1 
Martin Sinkule, Pivovarská č.p. 570, 335 01  Nepomuk 1 
Luboš Trhlík, Tojice č.p. 52, 335 01  Nepomuk 1 
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Daniel Šroubek, Na Vinici III. č.p. 454, 335 01  Nepomuk 1 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s., IDDS: kfbeqhh 
 sídlo: Smetanova č.p. 195, Sedlec, 332 02  Starý Plzenec 
Equa bank a.s., IDDS: iayc2h2 
 sídlo: Karolinská č.p. 661/4, Praha 8-Karlín, 186 00  Praha 86 
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif 
 sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, Krč, 140 00  Praha 4 
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w 
 sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, Staré Město, 110 00  Praha 1 
mBank S.A., organizační složka, IDDS: rtjdda6 
 sídlo: Sokolovská č.p. 668/136d, Praha 8-Karlín, 186 00  Praha 86 
 

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. 174, 177/1, 283/2, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 387, 388, parc. č. 103/5, 105/1, 106/1, 106/6, 
108, 364, 365/2, 555/1, 562, 553/13, 553/24, 105/2, 106/2 v katastrálním území Dvorec, st. p. 1, 4/1, 
4/2, 6, 8, 11/2, 12/1, 13, 15, 17, 20, 26, 31/3, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41/1, 42, 43, 45, 47, 49, 51/1, 54, 
56/1, 58, 59, 77, 80, 81, 85, 89, 31/1, 30/1, 88, 75, 60, 14, 7/2, 50, 21, 22, 24/1, 18, 72, 46, 27, 29, 
53, 68, 69, parc. č. 3/1, 4, 13/2, 13/3, 14/1, 14/2, 15/2, 16/1, 22/2, 37/1, 39, 40, 41/4, 177, 190/2, 
192/2, 200/4, 235/2, 235/10, 235/33, 265/1, 265/2, 265/3, 270, 285/2, 303/2, 303/3, 303/29, 303/33, 
303/34, 303/35, 303/37, 303/39, 303/40, 303/41, 303/42, 303/43, 303/44, 303/48, 319/1, 319/2, 
336/1, 338, 353, 354, 355, 356, 360/1, 360/4, 364/2, 364/10, 364/11, 364/12, 369/3, 370/1, 371/1, 
372/3, 377/2, 381, 713/1, 713/2, 713/3, 713/4, 713/5, 713/10, 724/2, 731/7, 732/2, 734, 736, 738, 
739, 745, 746, 328/3, 330, 320, 285/4, 303/28, 91, 8/1, 713/6, 200/3, 744, 182/6, 170, 190/1, 173/13, 
193, 192/1, 191/2, 173/2, 37/2 v katastrálním území Tojice. 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Nepomuk, Dvorec č.p. 221,  Tojice č.p. 4, č.p. 3, č.p. 25, č.p. 2, č.p. 11, č.p. 39, č.p. 8, č.p. 7, č.p. 17, 
č.p. 37, č.p. 19, č.p. 22, č.p. 30, č.e. 36, č.p. 29, č.p. 33, č.p. 31, č.p. 27, č.p. 21, č.p. 41, č.p. 40, č.p. 
42, č.p. 43, č.p. 44, č.p. 45, č.p. 46, č.p. 49, č.p. 15, č.p. 56, č.p. 57, č.p. 59, č.p. 60, č.p. 14, č.p. 61, 
č.p. 54, č.p. 48, č.p. 52, č.e. 18, č.p. 5, č.p. 13, č.p. 20, č.p. 47, č.p. 35 a č.p. 16. 

 
dotčené správní úřady (dodejky): 
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, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, IDDS: 5mjaatd 
 sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00  Praha 1 
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - orgán státní správy lesů, 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 Nepomuk, odbor VŽP - orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, náměstí 
Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 
Obecní úřad Tojice, IDDS: iviaje2 
 sídlo: Tojice č.p. 4, 335 01  Nepomuk 1 
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, IDDS: 5ixai69 
 sídlo: Nádražní č.p. 2437/2, Východní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
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