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Prodloužení platnosti stavebního povolení ke z řízení stavby vodního díla „Klatovy – 
areál bývalých kasáren, ulice Machníkova a Hálkova – vodovod a kanalizace“ 
s umíst ěním na níže uvedených pozemcích v k.ú. Klatovy a zm ěna stavby p řed jejím 
dokon čením spo čívající v prodloužení lh ůty k dokon čení stavby 
  
 

ROZHODNUTÍ: 
 
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 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 pouze „vodní 
zákon“) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a jako místně 
příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu) 
 
Obchodní firma nebo název: Město Klatovy 
Sídlo: nám. Míru 62, 339 01 Klatovy 
Identifikační číslo: 00255661 
 

I.                     prodlužuje 
 
podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost stavebního povolení  ke 
zřízení stavby vodních děl „Klatovy – areál bývalých kasáren, ulice Machníkova a Hálkova – 
vodovod a kanalizace“ s umístěním na pozemcích p.p.č. 3792/1, 3792/40, 3792/99 a st.p.č. 
4340/1, 3792/41 v k.ú. Klatovy, které bylo vydáno rozhodnutím MěÚ Klatovy, Odborem 
životního prostředí ze dne 10. 07. 2013 pod č.j.: ŽP/5742/13/Le, a prodlouženo rozhodnutím 
ze dne 02. 11. 2015 pod č.j.: ŽP/8137/15/Le, a to  do 01. 03. 2020. 

 
 

II.                povoluje   
 
podle ustanovení § 118 odst. 1 stavebního zákona změnu stavby před jejím dokončením, 
spočívající v prodloužení lh ůty k dokon čení stavby  vodních děl „Klatovy – areál bývalých 
kasáren, ulice Machníkova a Hálkova – vodovod a kanalizace“ s umístěním na pozemcích 
p.p.č. 3792/1, 3792/40, 3792/99 a st.p.č. 4340/1, 3792/41 v k.ú. Klatovy, které bylo vydáno 
rozhodnutím MěÚ Klatovy, Odborem životního prostředí ze dne 10. 07. 2013 pod č.j.: 
ŽP/5742/13/Le, a prodlouženo rozhodnutím ze dne 02. 11. 2015 pod č.j.: ŽP/8137/15/Le. 
Lhůta k dokončení stavby, stanovená podmínkou stavebního povolení, se mění tak, že 
stavba bude dokončena do 31. 12. 2022. 
 
Ostatní podmínky stavebního povolení zůstávají v platnosti. 
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Odůvodn ění: 

 
Město Klatovy se sídlem nám. Míru 62, 339 01 Klatovy,  IČ 00255661, požádalo Městský úřad 
Klatovy, Odbor životního prostředí, podáním doručeným dne 14. 11. 2017 o prodloužení 
platnosti stavebního povolení ke zřízení stavby vodních děl „Klatovy – areál bývalých kasáren, 
ulice Machníkova a Hálkova – vodovod a kanalizace“ s umístěním na pozemcích p.p.č. 
3792/1, 3792/40, 3792/99 a st.p.č. 4340/1, 3792/41 v k.ú. Klatovy, které bylo vydáno 
rozhodnutím MěÚ Klatovy, Odborem životního prostředí ze dne       10. 07. 2013 pod č.j.: 
ŽP/5742/13/Le, a prodlouženo rozhodnutím ze dne 02. 11. 2015 pod č.j.: ŽP/8137/15/Le. 
Zároveň bylo požádáno o prodloužení lhůty k dokončení uvedené stavby, a to z důvodu 
nedostatku finančních prostředků pro realizaci stavby. 

 
Podáním žádosti bylo zahájeno správní řízení podle příslušných ustanovení stavebního 
zákona a v souladu s ust. § 44 správního řádu. 
Vzhledem k tomu, že místo stavby je všem účastníkům řízení známo, upustil zdejší odbor 
životního prostředí od místního šetření a stanovil pro uplatnění případných námitek lhůtu do 10 
dnů od doručení oznámení s upozorněním, že na pozdější námitky nebude brán zřetel. 
Zároveň byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se podkladům rozhodnutí. Ve 
stanovených lhůtách nebyly vzneseny žádné námitky, bránící povolení prodloužení platnosti 
stavebního povolení dle ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona a povolení změny stavby před 
jejím dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby dle ust. § 118 stavebního 
zákona, a žádný z účastníků se nevyjádřil k podkladům rozhodnutí. 
Speciální stavební úřad v provedeném řízení posoudil uvedené důvody a vzhledem k tomu, že 
předpoklady a podmínky, za kterých bylo stavební povolení vydáno, se nezměnily, zejména 
zůstala v platnosti stanoviska spolupůsobících dotčených orgánů, žádosti vyhověl. V řízení o 
změně stavby před jejím dokončením nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily 
prodloužení lhůty k dokončení stavby. 
Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno. 
 
 
Poučení účastník ů: Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 
83 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., o správní řád (dále jen „správní řád“), ve znění 
pozdějších předpisů odvolání, ve lhůtě 15 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                             
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Doručí se:  
 
Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního 
řádu (na doručenku):      
Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy 
 
Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 2 správního řádu 
(veřejnou vyhláškou):  
Radovan Vlach, K Zaječímu vrchu 699, 339 01 Klatovy 
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p.o., Hostašova 1, 339 01 Klatovy 
 
Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 2 správního řádu 
(veřejnou vyhláškou):  
k.ú. Klatovy 
st.p.č. 4310, 4313, 4314/1, 6787, 4326, 4327, 4634 a 5914; p.p.č. 3405/31, 3792/4, 3792/5, 
3792/6, 3792/7, 3792/12, 3792/14, 3792/15, 3792/16, 3792/20, 3792/21, 3792/24, 3792/25, 
3792/26, 3792/28, 3792/29, 3792/36, 3792/39, 3792/42, 3792/43, 3792/49, 3792/55, 3792/97, 
3792/98, 3792/101, 3792/118, 3792/119, 3792/129, 3792/135, 3917/13, 4394, 4403 
 
Vlastníci veřejných tech. podle ust. § 109 písm. g) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):   
ČEZ Distribuce a.s. 
ČEZ ICT Services, a.s. 
GridServices, s.r.o. 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
Šumavské vodovody a kanalizace a.s. 
Klatovská Teplárna a.s. 
 
Dotčené správní úřady:   
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy  
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy 
Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 
MěÚ Klatovy, OŠKCR 
MěÚ Klatovy, OVÚP 
MěÚ Klatovy, ORM 
MěÚ Klatovy, HO 
 
(na dodejku) 
MěÚ Klatovy, Odbor vnitřních věcí – se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 
15 dnů 
 
 
V souladu s ustanovením § 25 správního řádu musí být toto usnesení vyvěšeno po dobu 15 dnů 
na úřední desce a též způsobem umožňují dálkový přístup. Žádáme o následné zaslání 
potvrzeného data vyvěšení a sejmutí zpět Městskému úřadu Klatovy, odboru životního prostředí. 
 
 
 
Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 
 
 
 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 


