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Povolení k nakládání s vodami a k provedení vodních  děl - „VRTANÁ STUDNA 
PRO INDIVIDUÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU“ s umíst ěním na p.p. č. 1071/18 v k.ú. 
Dolany u Klatov 
 

ROZHODNUTÍ: 
 
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný 
vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 
Sb., o vodách a  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 dle 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“) 
 

vydává povolení        
 
žadateli  
Jméno a příjmení: Alois Moser, datum narození: 30. 8. 1960  
Adresa místa trvalého pobytu: Kounicova 853, 339 01 Klatovy 3 
 
A) k nakládání s vodami - k odb ěru podzemních vod   
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. vodního zákona z nově vybudovaného 
vodního zdroje - vrtané studny na p.p.č. 1071/18 v k.ú. Dolany u Klatov, číslo 
hydrologického pořadí 1-10-03-0480-0-00, hydrogeologický rajon: 6222 - Krystalinikum   
a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy, číslo útvaru podzemních vod 
62223 - Krystalinikum  a proterozoikum dolního toku Úhlavy, určení polohy místa odběru 
podzemních vod (orientačně podle souřadnic X, Y určených v souřadnicovém systému 
JTSK): 1102066, 836309   
po dobu 8 měsíců v roce 
v množství:     
                              max.  0,5 l.s-1 (prům. 0,006 l.s-1)     
                              max.  15 m3.měsíc-1    
                              roční  120 m3.rok-1  
 
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 
na dobu životnosti vodního díla a trvání ú čelu povoleného odb ěru podzemních 
vod.  
Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v 
místě jejího odběru.  
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B) k provedení vodních d ěl podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a v souladu s ust.   
§ 115 odst. 1 stavebního zákona potřebných k realizaci výše uvedeného povolení 
k nakládání s vodami a zahrnující: 
 
vrtanou studnu o hloubce max. 30 m, průměr hloubení 220 mm,  
výstroj - PVC pažnice o průměru 140 mm,  
vrt bude opatřen manipulační šachtou, která bude provedena jako typizovaná plastová 
(polypropylenová) šachtice o vnitřním průměru 940 mm, celkové výšce (pod terénem) 
1300 mm a ukončena vstupním průlezem o průměru 600 mm a výšce průlezu 300 mm, 
průlez bude opatřen odnímatelným poklopem s možností uzamčení,  
ve dně šachtice umístěna vodotěsná průchodka pro výstroj vrtu, 
do vzdálenosti 0,5 m od studny bude provedena vodotěsná dlažba, případně jiná 
ekvivalentní úprava terénu s vyspádováním směrem od studny 
  
vše umístěno na p.p.č. 1071/18 v k.ú. Dolany u Klatov, v kraji Plzeňském, okrese 
Klatovy, obci Dolany, č.h.p. 1-10-03-0480-0-00, HGR 6222, určení polohy (orientačně 
podle souřadnic X, Y určených v souřadnicovém systému JTSK): 1102066, 836309.   
 
 

Pro provedení stavby vodních d ěl se podle ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. 
§ 115 odst. 1 stavebního zákona ukládají tyto podmí nky a povinnosti: 

1. Stavba bude provedena podle předložené a ve vodoprávním řízení ověřené 
dokumentace stavby, kterou vypracoval v květnu 2017 Ing. Václav Chvátal, 
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby - ČKAIT 0200195 a v souladu 
s hydrogeologickým posudkem zpracovaným rovněž v květnu 2017              
RNDr. Josefem Krupařem - číslo oprávnění 1405/2001; případné změny nesmí 
být provedeny bez předchozího projednání vodoprávního úřadu.    

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. 
3. Před zahájením výkopových prací budou na místě stavby ověřeny a vytýčeny 

trasy všech podzemních vedení a zařízení. Pracovníci na stavbě budou s polohou 
podzemních vedení prokazatelně seznámeni. Zemní a montážní práce 
v ochranných pásmech těchto zemních vedení budou prováděny dle podmínek 
jejich vlastníků, popř. provozovatelů uvedených v jejich vyjádřeních k povolované 
stavbě, a to zejména: ČEZ Distribuce a.s. Děčín (zn.: 0100756780 ze dne 7. 6. 
2017).  

4. Před zahájením stavby stavebník oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a to písemně zdejšímu 
speciálnímu stavebnímu úřadu. 

5. Stavba vodních děl bude dokončena v termínu do 30. 11. 2018.   
6. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jen v závěrečné fázi. 
7. Stavebník po dokončení stavby vodního díla oznámí zdejšímu vodoprávnímu 

úřadu záměr započít s jejím užíváním. 
 

Odůvodn ění: 
 

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 a zároveň 
o povolení k odběru podzemních vod na tomtéž pozemku. 
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Podáním žádosti bylo zahájeno řízení podle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona, dle 
příslušných ustanovení stavebního zákona a v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního 
řádu.   
 
Žádost byla podána na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 17 vyhlášky číslo 
432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech 
povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „vyhláška“), a doložena dokumentací stavby a všemi povinnými doklady podle ust.    
§ 3e a § 7a vyhlášky, a to: 
 

� MěÚ Klatovy, OVÚP - územní rozhodnutí o umístění stavby ze dne 19. 9. 2017 
pod č.j.: OVÚP/6605/17/Ka s vyznačením právní moci dne 24. 10. 2017 

� MěÚ Klatovy, OVÚP - souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby ze dne    
7. 11. 2017 pod č.j.: OVÚP/7866/17/Ka 

� MěÚ Klatovy - koordinované stanovisko č. 376/17 ze dne 21. 6. 2017 
� MěÚ Klatovy, Odbor ŽP - vyjádření z hlediska odpadového hospodářství ze dne 

20. 6. 2017 č.j.: ŽP/4996/17/St 
� MěÚ Klatovy, Odbor ŽP - závazné stanovisko státní správy lesů - souhlas ze dne 

20. 6. 2017 
� MěÚ Klatovy, OVÚP - vyjádření z hlediska územního plánování ze dne 15. 6. 

2017  
� vyjádření firmy ČEZ Distribuční služby, a.s. Děčín zn. 0100756780 ze dne 7. 6. 

2017  
� Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy - závazné 

stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany ze dne 26. 6. 2017 pod 
č.j.: HSPM-3158-2/2017 KT  

   

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí opatřením ze dne 7. 12. 2017 oznámil 
všem účastníkům zahájení stavebního a vodoprávního řízení, přičemž stanovil 
pro uplatnění případných námitek, popř. důkazů lhůtu do 10 dnů od doručení oznámení 
s upozorněním, že na pozdější námitky nebude brán zřetel. Stejná lhůta byla stanovena 
dotčeným orgánům pro uplatnění závazných stanovisek. Zároveň byla účastníkům řízení 
dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Ve stanovených lhůtách nebyly 
vzneseny žádné námitky, bránící povolení stavby vodních děl dle ust. § 15 odst. 1 
vodního zákona a povolení k nakládání s vodami dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. 
vodního zákona. Žádný z účastníků se k podkladům rozhodnutí nevyjádřil. 
 
Podmínky pro provedení stavby stanovené pod č. 1, 2, 4 až 6 upřesňují průběh realizace 
stavby vodních děl, v podmínce pod č. 3 jsou zakotveny oprávněné požadavky účastníků 
stavebního řízení. Poučení stavebníka o jeho povinnostech po dokončení stavby je 
specifikováno podmínkou č. 7.        
 
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Toto 
stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní 
moci, nebude stavba zahájena. Upozorňujeme stavebníka na dodržování povinností 
a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb - ustanovení § 152, § 153, § 154,    
§ 155, § 156, § 157 a § 160 stavebního zákona, dále na povinnosti vyplývající ze zákona 
číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zajištění 
záchranného archeologického výzkumu při výkopových pracích) a ze zákona číslo 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho prováděcími předpisy (likvidace odpadů vzniklých při stavbě).  



Městský úřad Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 376 347 111 | DS: 24ebrt5 

                                                                                                                                    ŽP/808/18/Se                                 
 

- 4/5 - 
 

Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek 
„Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. 
Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly 
čitelné a ponechán na stavbě do zahájení užívání stavby. Štítek může být nahrazen 
informační tabulí.  
 
Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zákona o vodách bylo zjištěno, že 
povolenými vodními díly a povolením k nakládání s vodami - odběr podzemních vod 
za shora uvedených podmínek a povinností nedojde k porušení vodoprávních ani jiných 
oprávněných zájmů. Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno. 
 
 
 
Poučení účastník ů: 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. 
správního řádu odvolání, ve lhůtě 15ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, podáním učiněným u Městského úřadu Klatovy, 
Odboru životního prostředí v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný 
počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 
Včas podané odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Libor Hošek 
vedoucí odboru ŽP  
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
 
 
 
 
Správní poplatek byl vyměřen v souladu se sazebníkem poplatků položka č. 18 odst. 1 
písm. g) zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, ve výši 300 Kč a uhrazen dne 12. 2. 2018. 
 
 
Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí) 
- ověřená dokumentace stavby  
- štítek „Stavba povolena“  
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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)                                                      
 
                                       
Vyvěšeno dne :                                                              Sejmuto dne : 
 
 
 
 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 
   


