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Oznámení o zahájení stavebního a vodoprávního řízení s upušt ěním od ústního 
jednání pro stavbu vodních d ěl „VRTANÁ STUDNA PRO INDIVIDUÁLNÍ 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU“ s umíst ěním na p.p. č. 1071/18 v k.ú. Dolany u Klatov  
 
 
Alois Moser, nar. 30. 8. 1960, bytem Kounicova 853, 339 01 Klatovy 3 požádal Městský 
úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, podáním doručeným dne 13. 11. 2017 o vydání 
stavebního povolení pro stavbu vodního díla „VRTANÁ STUDNA PRO INDIVIDUÁLNÍ 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU“ s umístěním na p.p.č. 1071/18 v k.ú. Dolany u Klatov podle ust. 
§ 15 níže uvedeného vodního zákona a zároveň o povolení k nakládání s vodami - 
k odběru podzemních vod podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. níže uvedeného zákona.  
 
Jedná se o stavbu vrtané studny o hloubce max. 30 m, průměr hloubení 220 mm, 
vystrojení PVC pažnicí o průměru 140 mm, vrt bude opatřen manipulační šachtou, která 
bude provedena jako typizovaná plastová (polypropylenová) šachtice o vnitřním průměru 
940 mm. Šachtice bude ukončena vstupním průlezem o průměru 600 mm a výšce 
průlezu 300 mm. Průlez je opatřen odnímatelným poklopem s možností uzamčení. 
Celková výška manipulační šachtice (pod terénem) je 1300 mm. Ve dně šachtice je 
umístěna vodotěsná průchodka pro výstroj vrtu. 
Odběr vody z vrtané studny je navržen v množství max. 0,5 l.s-1, (prům. 0,006 l.s-1), max. 
15 m3.měsíc-1 a prům. 120 m3.rok-1, a to pro účely zajištění zdroje pitné a užitkové vody 
pro pozemek p.č. 1071/18 a stávající rekreační objekt č.e. 6 (st.p.č. 151) v k.ú. Dolany u 
Klatov.  
 
Dokumentaci stavby vypracoval v květnu 2017 Ing. Václav Chvátal, autorizovaný inženýr 
pro vodohospodářské stavby ČKAIT - 0200195 a hydrogeologický posudek zpracoval 
rovněž v květnu 2017 RNDr. Josef Krupař - číslo oprávnění 1405/2001. 
 
Uvedeným dnem podání bylo zahájeno stavební a vodoprávní řízení. 
 
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný 
vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vodní zákon“), v souladu s ust. § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“), a dále jako příslušný 
speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“) 
 

oznamuje zahájení stavebního a vodoprávního řízení 
 
podle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona, v souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu 
a dle ust. § 112 odst. 1 citovaného stavebního zákona.    
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Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad 
pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu ust. § 112 odst. 2 citovaného 
stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání. 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, popř. důkazy nejpozději do 10 dn ů 
od doru čení tohoto oznámení jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě uplatní 
svá stanoviska dotčené orgány. Zároveň se účastníkům řízení dává možnost v souladu 
s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dnů 
po uplynutí lhůty pro námitky, popř. důkazy. Tohoto práva se může účastník řízení 
v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vzdát. Po uplynutí lhůty bude přikročeno 
k vydání rozhodnutí ve věci.  
 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc (ust. § 33 
správního řádu). Právem účastníků a jejich zástupců je nahlížet do spisu (ust. § 38 
správního řádu).  
 
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího speciálního stavebního 
úřadu - oddělení vodního hospodářství Odboru životního prostředí Městského úřadu 
Klatovy, ve lhůtě shora uvedené, a to ve dnech Po a St 8:00-17:00 hodin a Pá 8:00-
14:00 hodin (v ostatních dnech po telefonické dohodě).  
 
Podle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení 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. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.  
 
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 dle ust. § 114 odst. 2 stavebního zákona 
nepřihlíží.      
 
 
 
 
 
Ing. Libor Hošek v.r. 
vedoucí odboru ŽP  
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
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Doru čí se: 
Účastníci řízení ve věci povolení k odběru podzemní vody dle ust. § 115 odst. 16 
vodního zákona (do vlastních rukou)  
Alois Moser, nar. 30. 8. 1960, bytem Kounicova 853, 339 01 Klatovy 3 
Obec Dolany 
 
Účastníci řízení ve věci povolení stavby vodních děl dle ust. § 115 vodního zákona a ust. 
§ 109  písm. a) stavebního zákona (do vlastních rukou)  
Alois Moser, nar. 30. 8. 1960, bytem Kounicova 853, 339 01 Klatovy 3 
 
Účastníci řízení ve věci povolení stavby vodních děl dle ust. § 115 vodního zákona a ust. 
§ 109  písm. e) a g) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) 
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb  
katastrální území Dolany u Klatov: 
p.p.č.: 1071/5, 1071/11, 1071/17, 1071/19 
 
st.p.č.: 150, 165 
 
vlastníci veřejné technické infrastruktury  
ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň  
 
Dotčené orgány (datovou schránkou)   
Hasičský záchranný sbor PK, územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy 
Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR 
Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a ÚP  
 
(na dodejku) 
Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce 
v Klatovech po dobu 15 dnů (s potvrzením vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)   
Obecní úřad Dolany - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Obci Dolany po dobu 
15 dnů (s potvrzením o vyvěšení a sejmutí vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)                                                                             
 
Poučení: 
Běh desetidenní lh ůty  začíná dnem sejmutí na úřední desce správního orgánu, který 
písemnost doručuje.  
 
                                       
Vyvěšeno dne :                                                              Sejmuto dne : 
 
 
 
 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 
   
 


