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Spisová zn.: ZN/ŽP/919/15                             
Číslo jednací:  ŽP/4616/15/Bá        
Vyřizuje:  Bálková 
Tel.:  376 347 241 
E-mail: abalkova@mukt.cz 
Datum: 23.6.2015      
 
 
Stavební povolení k vodním díl ům „Plánice, Projektová dokumentace pro obnovu 
a dostavbu vodovodu a kanalizace“ s umíst ěním na pozemcích st.p. č. 163, 284, 
407, parc. č. 64/1, 257/4, 1157, 1158/1, 1158/5, 1199, 1200, 1201, 1215, 2374/21, 
2374/46, 2374/51, 2374/110, 2378/1, 2391/1, 2405/2 a 2411/2 v k.ú. Plánice - ve řejná 
vyhláška     
     ROZHODNUTÍ: 
 
     Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní a 
stavební 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 
právních úprav a podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 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)  
 

    vydává 
 
Název:                       Město Plánice                       
Sídlo :    náměstí 180, 340 34 Plánice       
Identifikační číslo :   00255980   
  
stavební  povolení  podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
k provedení stavby vodního díla „Plánice, Projektová dokumentace pro obnovu a 
dostavbu vodovodu a kanalizace“, v kraji Plzeňském, okrese Klatovy, městě Plánice – 
část Plánice, v katastrálním území Plánice, pozemky st.p.č. 163, 284, 407, parc.č. 64/1, 
257/4, 1157, 1158/1, 1158/5, 1199, 1200, 1201, 1215, 2374/21, 2374/46, 2374/51, 
2374/110, 2378/1, 2391/1, 2405/2 a 2411/2 v tomto rozsahu: 
 
SO 301 – Jednotná kanalizace:  
Stoka A – potrubí kamenina DN 400 v délce 363,40 m a 17 ks revizních šachet 
Stoka B – potrubí kamenina DN 400 v délce 136,07 m, 4 ks revizních šachet a 1 ks 
spadiště 
Stoka C – potrubí kamenina DN 400 v délce 124,05 m a 4 ks revizních šachet 
Stoka D – potrubí kamenina DN 400 v délce 130,11 m a 6 ks revizních šachet 
  
SO 302 – Odleh čovací komora 
 
SO 304 – Vodovod ul. Klatovská 
Potrubí dn 90 PEHD PE 100 v délce 243,92 m, podzemní hydranty – 2 ks, nadzemní 
hydrant – 1 ks. 
 
 

 
 

dle rozdělovníku  
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SO 305 – Vodovod VD 1 – VD2 
Potrubí dn 90 PEHD PE 100 v délce 577,38 m, podzemní hydranty – 4 ks.   
 
SO 306 – Rekonstrukce vodovodu ul. Klatovská 
Potrubí dn 125 PEHD PE 100 v délce 786,55 m, podzemní hydranty – 3 ks, nadzemní 
hydrant – 1 ks 
 
SO 309 – Provizorní vodovod 
Potrubí dn 90 PEHD PE 100 v délce 398,17 m, podzemní hydranty – 2 ks.   
 
Určení polohy vodních děl (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému 
Jednotné trigonometrické sítě katastrální):  
Začátek kanalizace: 1109857, 821891 
Konec kanalizace: 1109980, 821526 
 
Začátek vodovodu: 1110343, 822243 
Konec vodovodu: 1110097, 821485 
 
 
Pro provedení stavby vodního díla se stanoví tyto podmínky a povinnosti: 

1. Stavba bude provedena podle předložené a ve vodoprávním řízení ověřené 
projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jaromír Drašar (ČKAIT - 0500781) 
v březnu 2015, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání.    

2. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. 
3. 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 závěrečné kontrolní prohlídky. 
Štítek může být nahrazen informační tabulí. 

4. Před zahájením výkopových prací budou na místě 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 podzemních vedení budou prováděny dle podmínek 
jejich vlastníků, popř. provozovatelů uvedených v jejich vyjádřeních k povolované 
stavbě a to zejména: ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Telefonica O2 Czech Republic, 
a.s. Praha, RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, VODOSPOL s.r.o., Klatovy. 

5. Prostor stavby bude opatřen zábradlím, označen a za snížené viditelnosti i 
osvětlen. Stavebník je povinen dbát, aby co nejméně rušil užívání sousedních 
objektů i pozemků a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno 
zabránit.  

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

7. Stavba bude dokončena do 31.12.2017       
8. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jen závěrečná. 
9. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o povolení 

k užívání vodních děl bude předložena dokumentace skutečného provedení 
stavby, geometrické zaměření stavby v katastrální mapě včetně výškového před 
zásypem kanalizace a vodovodu, protokol o předání a převzetí stavby, výsledky 
zkoušek nepropustnosti kanalizace, tlakové zkoušky vodovodu, prohlášení o 
shodě na použité materiály, doklady o předání či zneškodnění odpadů a závazná 
stanoviska Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a Krajské 
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hygienické stanice Plzeňského kraje. 
   

Odůvodn ění: 
 
        Město Plánice, se sídlem se sídlem Křižíkovo náměstí 180, 340 34 Plánice, IČ: 
00255980 (zastoupené na základě plné moci  společností Valbek, spol.s.r.o., středisko 
Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 48266230) podalo dne 
7.4.2015 žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu „Plánice, Projektová 
dokumentace pro obnovu a dostavbu vodovodu a kanalizace“ s umístěním na 
pozemcích st.p.č. 163, 284, 407, parc.č. 64/1, 257/4, 1157, 1158/1, 1158/5, 1199, 1200, 
1201, 1215, 2374/21, 2374/46, 2374/51, 2374/110, 2378/1, 2391/1, 2405/2 a 2411/2 
v k.ú. Plánice. Žádost byla doložena projektovou dokumentací, kterou zpracoval Ing. 
Jaromír Drašar (ČKAIT - 0500781) v březnu 2015.     
 Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.       
 V souladu s ustanovením § 115 odst. 8. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 112 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „správní 
řád“), oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým 
účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům dopisem č.j.: ŽP/3448/15/Bá ze dne 
15.5.2015, kterým bylo upuštěno od místního šetření a ústního jednání v souladu s ust. § 
112 odst. 2 citovaného stavebního zákona a byla stanovena lhůta k uplatnění námitek. 
V uvedené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky, bránící povolení k provedení vodních děl 
dle ust. § 15 vodního zákona. 
 
Projektová dokumentace řeší obnovu a dostavbu vodovodu a kanalizace v Plánice.                                                     
 
K projektu stavby vodních děl byla vydána tato vyjádření a stanoviska: 

• Městský úřad Klatovy, OVÚP – územní rozhodnutí ze dne 19.9.2014 č.j. 
OVÚP/6202/14/My a souhlas dle § 15 ze dne 27.2.2015, č.j. OVÚP/1329/14/My  

• Městský úřad Klatovy, OŽP, koordinované závazné stanovisko č. 106/15 ze dne 
8.4.2015 

• Městský úřad v Plánici, rozhodnutí o povolení ke kácení ze dne 16.3.2015, zn.: 
PL/319/15 

• Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 28.2.2014, zn.: PD 92/2014                              
• Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 26.8.2013, č.j.: 643477/13    
• RWE Distribuční služby s.r.o., ze dne 25.3.2015, zn.: 5001075088   
• RWE Distribuční služby s.r.o., ze dne 10.3.2015, zn.: 5001081452  
• ČEZ Distribuce a.s., ze dne 13.3.2015, zn. 1072986356 
• ČEZ Distribuce a.s., ze dne 15.1.2015, zn. 0100365677 
• ČEZ ICT Services, a.s., ze dne15.1.2015, zn. 0200274861 
• SÚSPK, pracoviště Klatovy, souhlas ze dne 2.3.2015, zn.: 598/15/SÚSPK-K 
• VODOSPOL s.r.o., stanovisko ze dne 8.4.2015, zn.: V-58-675-2015 
• Povodí Vltavy Praha, s.p., závod Berounka Plzeň stanovisko  
     zn.: 17451/2015-343/Hu, SP-2015/4537 ze dne 1.4.2015   
• Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, závazné 

stanovisko ze dne 20.4.2015, č.j.: HSPM – 1692-8/2014KT 
• Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, se sídlem v Plzni, územní 

pracoviště, závazné stanovisko ze dne 4.3.2015, č.j.: KHSPL/3882/21/2015 
• Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje číslo: 

S320/14, středisko výroby Klatovy 
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• Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti uložení 
vodovodního řadu a podzemního kabelu nízkého napětí uzavřená mezi Městem 
Plánice a Římskokatolickou farností Plánice ze dne 11.3.2015 

• Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti uložení 
kanalizační stoky uzavřená mezi Městem Plánice a Janem Kubalem ze dne 
9.3.2015 

• Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti uložení 
vodovodního řadu a podzemního kabelu nízkého napětí uzavřená mezi Městem 
Plánice a Karlem Bártou a Květou Bártovou ze dne 13.4.2015 
 
 

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 (tj. využívání a odstraňování odpadů vzniklých při stavbě). 
  
Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno.  
 

Poučení účastník ů: 
 
      Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 83 odst. 1 správního 
řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského 
kraje podáním učiněným u zdejšího odboru 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 na jeho náklady zdejší odbor. Podané 
odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen 
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
 
   

Ing. Jana Michálková                           
             vedoucí odboru ŽP 

        „OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“ 
 
 
 
Doru čí se:              
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a ust. § 109 písm.a) 
stavebního zákona (do vlastních rukou)  
Město Plánice, Křižíkovo náměstí 180, 340 34 Plánice (zastoupené na základě plné moci  
společností Valbek, spol.s.r.o., středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí 
nad Labem, IČ: 48266230) 
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Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm.c) stavebního 
zákona (veřejnou vyhláškou)  
Město Plánice, Křižíkovo náměstí 180, 340 34 Plánice   
Jan Kubale, Plánice 294, 340 34 Plánice 
Karel Bárta, Nuderova 596, 339 01 Klatovy 2 
Květa Bártová, Nuderova 596, 339 01 Klatovy 2 
Římskokatolická farnost Plánice, Kostelní 109, 340 34 Plánice 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 
13 Plzeň 
 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm.e) stavebního 
zákona (veřejnou vyhláškou)  
Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely a pozemkové 
parcely:  
st. p.č.: 2, 9, 10, 11/1, 11/4, 11/8, 14, 15, 17, 19/1, 23/1, 24, 27/1, 45/2, 68, 71, 78, 
141/2, 142, 151/2, 157, 158/1, 160, 165, 166, 167, 170, 217/1, 281/3, 309, 380, 418, 
 
p.p.č.: 8/1, 12, 13, 17, 18, 25, 26, 45/9, 56/1, 57/2, 62/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 67/1, 
67/4, 99, 100/1, 102, 103/1, 103/2, 103/3, 109, 110, 111/1, 111/2, 135, 136, 137, 
138, 139, 140, 143, 150, 151/1, 152, 153, 154, 155/2, 161, 215, 216/2, 218/1, 219, 
505/4, 505/19, 505/20, 505/21, 515/81, 515/45, 515/46, 645/3, 1132/2,  1145/1, 
1149, 1151, 1154/1, 1154/2, 1155/1, 1155/2, 1155/3, 1156, 1158/2, 1158/3, 1158/4, 
1159/2, 1159/12, 1160/1, 1187/3, 1187/9, 1190, 1195/2, 1198, 1202, 1204/2, 1217, 
2374/4, 2374/8, 2374/9,  2374/12,  2374/17, 2374/18, 2374/21, 2374/23, 2374/24, 
2374/27, 2374/35, 2374/39, 2374/41, 2374/42, 2374/43, 2374/46, 2374/52, 2374/55, 
2374/56, 2374/57, 2374/58, 2374/60, 2374/92, 2374/94, 2374/97, 2374/109, 2410, 
2488/1, 2520, 2526, 2537, 2538,  
 
vlastníci veřejné technické infrastruktury  
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 864/8, Děčín          
Telefonica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Plzeň, P.O.BOX č. 56, 130 76 Praha 3 
RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02  Brno 
Vodospol s.r.o., Ostravská 169, 339 01 Klatovy 4  
 
 
Dotčené orgány a ostatní na dodejku        
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 
01 Klatovy 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, se sídlem v Plzni, územní pracoviště 339 
01 Klatovy 
Policie ČR, KŘP Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Klatovy, Plzeňská 90, 339 01 
Klatovy, pracoviště: Nábřeží Kpt. Nálepky 412, Klatovy 
Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR 
Městský úřad Klatovy, OVÚP  
Městský úřad Klatovy, Odbor dopravy - dopravní úřad 
 
 
 
 
 



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

Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce  
v Klatovech po dobu 15ti dnů  
Městský úřad Plánice  - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Plánici po dobu 15 
dnů  
 
 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne: 
 
 
 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
 
Poznámka:  Vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je 
dnem doručení. 
 
 
 


