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Oznámení o zahájení stavebního a vodoprávního řízení na stavbu „Plánice – 
Kanalizace – II. část, prodloužení stoky A“ – ve řejná vyhláška     
 

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí obdržel dne 20.7.2015         
žádost Města Plánice, se sídlem se sídlem Křižíkovo náměstí 180, 340 34 Plánice, IČ: 
00255980 (zastoupené na základě plné moci  Ing. Václavem Machem, Bližanovy 85, 340 
34 Plánice) o vydání stavebního  povolení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) pro stavbu „Plánice – Kanalizace – II.část, 
prodloužení stoky A“ s umístěním na pozemcích 2260/1, 2260/55, 2374/7, 2374/59, 
2374/60, 2374/71, 2374/75, 2378/1 a 2391/1 v k.ú. Plánice.   
 
Projektová dokumentace řeší výstavbu kanalizace: 
STOKA „A“ v celkové délce 524,20 m z PVC materiálu SN 12. 
Dimenze DN 500 v délce 299,31 m, DN 400 v délce 60,39 m, DN 300 v délce 73,28 m  
a DN 250 v délce 91,22 m. 

 
Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Jaromír Drašar (ČKAIT - 0500781) 

v březnu 2015.                                             
 
Uvedeným dnem podání bylo zahájeno stavební a vodoprávní řízení 
 

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný  
vodoprávní úřad dle ust. §§ 104 a 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 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 
 

oznamuje zahájení stavebního a vodoprávního řízení 
 
podle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona a dle ust. § 112 odst. 1 citovaného 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 
citovaného stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání. 

Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky nejpozději do 10 dn ů od doru čení 
tohoto oznámení jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska 
dotčené orgány. 

Stavební úřad současně dává možnost účastníkům řízení v souladu s ust. § 36 odst. 
3 správního řádu vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů 
po uplynutí lhůty pro námitky a připomínky. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním 
spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky a důkazy. Námitky 
uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve 
smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ust. § 89 odst.1 stavebního zákona. 
Současně se účastníci řízení upozorňují na to, že v řízeních, ve kterých je uplatňována 

 
 
dle rozdělovníku                  
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zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky 
nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odstavec 3 správního 
řádu neslouží k tomu, aby mohli po uplynutí této lhůty v projednávané věci uplatnit další 
nové námitky či připomínky. 

Účastníci 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 jejich vlastnické právo nebo právo 
založené smlouvou provést stavbu nebo právo odpovídající věcnému břemenu  
k pozemku nebo stavbě. 

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 anebo územního opatření o asanaci území se podle § 114 odst. 2 stavebního 
zákona nepřihlíží. 

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). 

 
 

 
 
 
 
                 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  
Ing. Václavem Machem, Bližanovy 85, 340 34 Plánice) 
                                                                                       
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   
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.: 1/2, 1/12, 1/13, 1/14, 2, 3/1, 3/2, 4, 6, 8/1, 9, 10, 11/1, 11/4, 11/8, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 165, 166, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295,  314, 315, 317, 359, 432 
v k.ú. Plánice  
 
p.p.č.: 1/1, 1/14, 5, 218/1, 218/2, 219, 220/2, 221,  223/1, 223/4, 229/1, 229/2, 230, 
257/4,  2260/1, 2260/2, 2260/3, 2260/4, 2260/5, 2260/6, 2260/7, 2260/8,  2260/38, 
2260/43, 2260/46, 2260/53, 2260/55, 2260/56, 2260/85, 2260/130, 2260/156,  
2374/3, 2374/7,  2374/16, 2374/58,  2374/59, 2374/60, 2374/68, 2374/71, 2374/72, 
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2374/75, 2374/76, 2374/92, 2374/95, 2374/97, 2378/1, 2444/1, 2520, 2525  
v k.ú. Plánice 
 
vlastníci veřejné technické infrastruktury  
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 864/8, Děčín          
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
Vodospol s.r.o., Ostravská 169, 339 01 Klatovy 4  
 
 
Dotčené správní úřady 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 
 
(na dodejku) 
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. 


