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Oznámení o zahájení spole čného územního a stavebního řízení a vodoprávního 
řízení s upušt ěním od ústního jednání pro stavební zám ěr „Klatovy – Luby – „Pod 
Výho řicí“, deš ťová kanalizace“ s umíst ěním na p.p. č. 823, 37/1, 37/15 a 37/18 v k.ú. 
Luby u Klatov 
 
Město Klatovy se sídlem nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, IČ 00255661, požádalo Městský 
úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, podáním doručeným dne 13. 06. 2018 o vydání 
společného územního a stavebního povolení pro stavbu vodního díla „Klatovy – Luby – 
„Pod Výhořicí“, dešťová kanalizace“ s umístěním na p.p.č. 823, 37/1, 37/15 a 37/18 
v k.ú. Luby u Klatov podle ust. § 94 j a q níže uvedeného stavebního zákona.  
 
Rozsah a účel požadovaného záměru - jedná se o gravitační dešťovou kanalizaci, 
zahrnující:  - stoku A z materiálu PP UR2 DIN DN 300, SN10 o délce 79,1 m 
  - stoku A z materiálu PP UR2 DIN DN 400, SN10 o délce 86,9 m 

- stoku B z materiálu PP UR2 DIN DN 300, SN10 o délce 86,9 m   
  - vstupní šachty plastové TEGRA DN600 s poklopy s odvětráním 
  - vstupní šachty prefabrikované DN 1000 s poklopy s odvětráním 
  - napojení dešťové kanalizace na stávající dešťovou kanalizaci ŽB DN1000 
  - přípojky k uličním vpustím - PVC DN150 SN8, SW o délce 41,3 m 
       - PVC DN200 SN8, SW o délce 25,6 m 

- přeložka stávající splaškové kanalizace z materiálu PP UR2 DIN DN 250,    
  SN 10 o délce 40,9 m 
- vstupní šachta prefabrikovaná DN 1000 s poklopem s odvětráním 

Účelem stavby je odvádět dešťové vody z komunikace uličními vpustmi. Nově navržená 
kanalizace bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci ŽB DN 1000, která je 
vyústěna  do slepého ramene Drnového potoka.  
Umístění dle kót: stoka A – 3,75 m, nejkratší vzdálenost od pozemku st.p.č. 66/1 
         3,15 m, nejkratší vzdálenost od pozemku st.p.č. 66/2 
         3,25 m, nejkratší vzdálenost od pozemku p.p.č. 36/2 
         2,20 m, nejkratší vzdálenost od pozemku p.p.č. 37/6 
         2,90 m, nejkratší vzdálenost od pozemku p.p.č. 37/14 
   stoka B – 4,10 m, nejkratší vzdálenost od pozemku p.p.č. 33/1 
         2,55 m, nejkratší vzdálenost od pozemku st.p.č. 69/1 
         1,40 m, nejkratší vzdálenost od pozemku st.p.č. 69/4 
         4,00 m, nejkratší vzdálenost od pozemku st.p.č. 72/3 
Dešťová kanalizace bude umístěna na pozemcích p.p.č. 823, 37/1, 37/15 a 37/18 v k.ú. 
Luby u Klatov (ostatní plocha), určení polohy dešťové kanalizace (orientačně podle 
souřadnic X, Y určených v souřadnicovém systému JTSK):  

stoka A – začátek 834387, 1109982 
          konec 834279, 1109947 
    stoka B – začátek 834319, 1110023 
          konec 834245, 1110068  
Dokumentaci pro společné povolení vypracoval 04/2018 Mgr. Michal Mareš, 
autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, spec. 
stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0201480. 
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Uvedeným dnem podání bylo zahájeno společné územní a stavební řízení 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 zákona číslo 
225/2017 Sb. (dále jen „stavební zákon“) 
 

oznamuje zahájení spole čného územního a stavebního řízení  
a vodoprávního řízení 

 
podle ust. § 94m odst. 1 stavebního zákona, dle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona 
a v souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu.   
 
Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho 
provádění, upouští ve smyslu ust. § 94m odst. 3 citovaného stavebního zákona 
od ohledání na místě a ústního jednání. 
                                                                                                                                                                                                                                                                               
Účastníci společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení mohou 
uplatnit své námitky, popř. důkazy nejpozději do 15 dn ů od doru čení tohoto oznámení, 
jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě uplatní svá závazná stanoviska dotčené 
orgány (ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona). K závazným stanoviskům a námitkám 
k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územní plánovací dokumentace, se 
nepřihlíží.   
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. § 94n odst. 3 stavebního zákona může osoba, která je účastníkem řízení dle 
ust. § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, uplatnit námitky proti projednávanému 
stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru 
nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo 
nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.                                                                                                                              
Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů 
obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního 
předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným 
stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního 
předpisu zabývá. K námitkám které nesplňují uvedené požadavky se nepřihlíží. Účastník 
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řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Libor Hošek 
vedoucí odboru ŽP 
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
 
 
 
Doru čí se:  
 
 
Účastníci řízení podle ust. § 94k písm. a) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 1 písm. a) 
správního řádu (na doručenku):      
Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy 
 
Účastníci řízení podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 2 
správního řádu (veřejnou vyhláškou):  
k.ú. Luby u Klatov 
st.p.č. 231, 394, 69/3, 69/1, 69/4, 70, 72/3, 357,  
p.p.č. 66/1, 66/2, 36/1, 36/2, 33/1, 33/2, 245/2, 37/25, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 29/2, 29/1, 
38/3, 37/14, 37/13, 37/10, 37/11 
 
Vlastníci veřejných tech. podle ust. § 94k písm. d) stavebního zákona (veřejnou 
vyhláškou):   
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 864/8, 405 02 Děčín 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy 
Technické služby města Klatov, Sadová 362, 339 01 Klatovy 
MěÚ Klatovy, OVV – správce sítě 
 
Dotčené správní úřady:   
MěÚ Klatovy, OŠKCR 
MěÚ Klatovy, OVÚP 
MěÚ Klatovy, HO 
 
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 
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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. 
 


