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Stavba „Vrtaná studna pro individuální zásobování v odou“ na p.p. č. 552/1 v  k.ú. 
Chlumská - oznámení o zahájení vodoprávního a stave bního řízení s upušt ěním od 
místního šet ření a ústního jednání  
 
Obec Ježovy se sídlem Ježovy 52, 340 12 Švihov, IČ00573540, zastoupena na základě 
plné moci obchodní firmou Studnařství H&T s.r.o., se sídlem Draženov 78, 344 01 
Domažlice, IČ 28032756, požádala Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí 
podáním doručeným dne 05. 05. 2017, o vydání vodoprávního a stavebního povolení 
k vodnímu dílu pro stavbu „Vrtaná studna pro individuální zásobování vodou“ na p.p.č. 
552/1 v  k.ú. Chlumská podle ust. § 8 odst. 1 odst. b) bodu 1. a ust. § 15 zákona číslo 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vodní zákon“).  
 
Předložený projekt pro vydání stavebního povolení řeší stavbu vrtané studny o hloubce 
max. 30 m, průměr hloubení 220 mm, vystrojení PVC pažnicí o průměru 160 mm. Zhlaví 
studny bude opatřeno šachtou z betonových skruží, vyvedenou 0,5 m nad okolní terén, 
krytou betonovým poklopem. Odebraná podzemní voda bude sloužit pro zásobování 
spolkového domu v Chlumské. 
 
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný 
vodoprávní úřad dle ust. §§ 104 a 106 výše uvedeného vodního zákona, v souladu s ust. 
§ 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních úprav (dále 
jen „správní řád“) a 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 a dle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona.    
 
Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad 
pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního 
zákona a ust. § 115 odst. 8 vodního zákona od místního šetření a ústního jednání. 
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky nejpozději v termínu do 10 dn ů 
od doru čení tohoto oznámení jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá 
stanoviska dotčené orgány.       
                                                           
Dle § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy a činit 
jiné návrhy po dobu řízení. V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu se mohou 
účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí, jenž jsou součástí spisové 
dokumentace. Tohoto práva se může účastník řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 
správního řádu vzdát.    
 
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího speciálního stavebního 
úřadu - oddělení vodního hospodářství Odboru životního prostředí Městského úřadu 
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Klatovy, kancelář č. 18, 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). Nechá-li se některý z 
účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc. 
 
Účastníci stavebního řízení mohou podle § 114 odst. 1 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. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 
109 písm. g) stavebního zákona, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze 
v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se 
podle zvláštního právního předpisu zabývá. 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 prvé a druhé, se 
nepřihlíží. Podle § 114 odst. 2 stavebního zákona se 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 nebo územního opatření o 
asanaci území, se nepřihlíží. 
 
 
 
 
 
 
 
  
     Ing. Adéla Schejbalová 
      služební číslo 415722  
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
 
 
 
 
 
 
Doručí se: 
 
Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami podle § 115 odst. 15 vodního zákona 
(na doručenku):  
Studnařství H&T s.r.o., Draženov 78, 344 01 Domažlice, zastupující na základě plné 
moci Obec Ježovy, Ježovy 52, 340 12 Švihov 
  
Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 1 písm. a) 
správního řádu (na doručenku):      
Studnařství H&T s.r.o., Draženov 78, 344 01 Domažlice, zastupující na základě plné 
moci Obec Ježovy, Ježovy 52, 340 12 Švihov 
 
Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 2 správního 
řádu (veřejnou vyhláškou):  
k.ú. Chlumská: st.p.č. 1/1, 2, 5/1, 6/1, 7/1, 7/3, 11/2, 13, 17, 20; p.p.č. 1/1, 2, 5, 6, 7/1, 7/2, 
15, 22, 24, 28, 29/1, 31, 34/1, 35, 36, 324, 552/2, 552/4, 552/6, 552/7, 557/11, 557/14, 
557/18, 561/1, 561/3, 569/1, 577, 578, 580 
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Dotčené správní úřady:   
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 
MěÚ Klatovy, OŠKCR 
MěÚ Klatovy, OVÚP 
 
Na vědomí: 
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka 
 
(na dodejku) 
MěÚ Klatovy, Odbor vnitřních věcí – se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po 
dobu 15 dnů 
Obecní úřad Ježovy – se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Ježovy  po dobu 15 dnů 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 
 
 
 
 
 
 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 


