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Spisová zn.:  ZN/ŽP/382/15 
Č.j.:  ŽP/3296/14/Le 
Vyřizuje:  Lenerová 
Tel.:  376 347 382 
E-mail:  ilenerova@mukt.cz 
Datum:  19.5.2015 
 
Povolení k vodním díl ům „Technická a dopravní infrastruktura pro 8 RD na p.p.č. 755 
v k.ú. Št ěpánovice u Klatov – Vodovod, splašková a deš ťová kanalizace“ – umíst ěné 
na pozemcích p. č. 755, 437/1, 450/1 v k.ú. Št ěpánovice u Klatov  - ve řejná vyhláška  
 

ROZHODNUTÍ: 
 

     Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní a 
stavební úřad podle ustanovení §§ 104 a 106 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,  
 
                vydává  povolení 
 
účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)  
 
Jméno a příjmení:    Robert Petržálek 
Datum narození :   24.1.1977 
Adresa místa trvalého pobytu: Štěpánovice 107, 339 01 Klatovy 
 
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), ve znění pozdějších předpisů 
k provedení stavby vodního díla „Technická a dopravní infrastruktura pro 8 RD na p.p.č. 755 
v k.ú. Štěpánovice u Klatov – Vodovod, splašková a dešťová kanalizace“ – umístěné na 
pozemcích p.č. 755, 437/1, 450/1 v k.ú. Štěpánovice u Klatov, v kraji Plzeňském, okrese 
Klatovy, ve městě Klatovy – část Štěpánovice, v katastrálním území Štěpánovice u Klatov, 
v povodí levobřežního bezejmenného přítoku (IDVT 10247576) drobného vodního toku 
Točnický potoka, č.h.p. 1-10-03-0670-0-00, vodní útvar: BE_0400 v tomto rozsahu: 
 
Projektová dokumentace řeší výstavbu vodovodu a kanalizace: 
 
• Vodovod v celkové délce 184,7 m: 
Řad 1     PE 100 RC, SDR 17, d90x5,4             délka 120,6 m  
Řad 2     PE 100 RC, SDR 17, d90x5,4             délka   53,5 m  
Řad 3     PE 100 RC, SDR 17, d90x5,4             délka   10,6 m  
 
Řad 1 je ukončen podzemním hydrantem DN 80.  
Řad 2 je ukončen podzemním hydrantem DN 80.  
 
• Kanalizace splašková v celkové délce 169,5 m: 

Stoka S1   PP UR2 DIN SN10 DN250                délka 111,4 m 
Stoka S2   PP UR2 DIN SN10 DN250                délka   48,4 m 
Stoka S3   PP UR2 DIN SN10 DN250                délka     9,7 m 

 
• Kanalizace dešťová v celkové délce 250,9 m: 

Stoka D1   PP UR2 DIN SN10 DN300                délka 132,7 m 
Stoka D1   PP UR2 DIN SN10 DN250                délka   59,9 m 
 

 

dle rozdělovníku 
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Stoka D2   PP UR2 DIN SN10 DN250                délka   48,8 m 
Stoka D3   PP UR2 DIN SN10 DN250                délka     9,5 m 
 
 

Určení polohy začátku stavby  (orientačně podle souřadnic X,Y): 1103435, 834572. 
Určení polohy konce stavby  (orientačně podle souřadnic X,Y): 1103568, 834632. 

Stavba je umístěna na pozemcích p.č. 755, 437/1, 450/1 v k.ú. Štěpánovice u Klatov. 
 
Účel užívání: Dešťová kanalizace bude sloužit k odvedení dešťových vod z plánované 
výstavby, splašková kanalizace pro odvod odpadních vod z dané lokality a vodovod               
k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 

        Pro provedení stavby vodního díla se  podle ust.15 odst.3 vodního zákona a ust.            
§ 115 odst.1 stavebního zákona stanoví tyto podmínky a povinnosti: 

1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované v 10/2013             
Ing. Václavem Urešem ČKAIT – 0003044 ověřené vodoprávním úřadem, případné 
změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem. 

2) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. 

3) Při stavbě budou dodrženy podmínky těchto dotčených orgánů a účastníků řízení: 
a) HZS Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy (HSPM-476-6/2014 KT ze dne 

11.2.2015)  
b) Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Klatovy (NV/2015/1550035 ze dne 19.1.2015) 
c) ČEZ Distribuce,  a.s. Děčín (zn. 1072060029 ze dne 26.1.2015, zn. 010037391 ze 

dne 5.2.2015) 
d) O2 Czech Republic a.s. Praha (č.j.524028/15  ze dne 5.2.2015) 
e) RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno (zn. 5001055349 ze dne 21.1.2015 a zn. 

5001063889 ze dne 6.2.2015) 

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.  

5) Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí  
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Stavebník je povinen oznámit 
vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět. Vedení realizace stavby musí být zabezpečeno 
osobou, která získala oprávnění k výkonu této činnosti v souladu s ust. § 158 citovaného 
stavebního zákona (autorizace v oboru). Dodavatel je povinen vést stavební deník, ve 
kterém bude uvedena osoba zodpovědná za vedení realizace stavby. 

6) Stavba bude dokončena v termínu do 31. 12. 2018. 
 

7) Kontrolní prohlídka stavby bude provedena pouze závěrečná. 

8) Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti bude předložena 
dokumentace skutečného provedení stavby, skutečné zaměření stavby v katastrální 
mapě včetně výškového, protokol o předání a převzetí stavby, zápis o zkouškách 
vodotěsnosti kanalizace, prohlášení o shodě na použité materiály a stanoviska dotčených 
orgánů k užívání stavby (HZS Klatovy, Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje).      
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O d ů v o d n ě n í : 
 

      Pan Robert Petržálek, Štěpánovice 107, 339 01 Klatovy, zastoupen na základě plné moci 
Ing. Václavem Vlčkem, Denisova 93, 339 01 Klatovy požádal Městský úřad Klatovy, Odbor 
životního prostředí, podáním doručeným dne 6.2.2015 o vydání stavebního povolení podle 
ust. § 15 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů pro stavbu vodních děl „Technická a dopravní infrastruktura 
pro 8 RD na p.p.č. 755 v k.ú. Štěpánovice u Klatov - Vodovod, splašková a dešťová 
kanalizace, umístěné na pozemku p.č. 755, 437/1, 450/1 v k.ú. Štěpánovice u Klatov. Žádost 
byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou v prosinci 2014 Ing. Václavem 
Urešem, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT – 0003044. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení podle ust. § 44 odst.1 správního řádu.      
 
       Podáním žádostí bylo zahájeno řízení podle ust. § 44 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., 
správní řád (dále jen „správní řád“), ve znění pozdějších předpisů.   
      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), ve znění 
pozdějších předpisů 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 písemností                        
č.j.: ŽP/2314/15/Le ze dne 2.4.2015, kterými 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 s upozorněním, že připomínky k projednávané stavbě mohou být podány 
v termínu do 10 dnů  od obdržení oznámení. Dále vodoprávní úřad v oznámení o zahájení 
řízení upozornil účastníky řízení, že byly shromážděny všechny podklady pro vydání 
rozhodnutí a stanovil lhůtu, v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, ve které bylo možno se 
k těmto podkladům vyjádřit s tím, že po uplynutí této lhůty v projednávané věci rozhodne.  
      V rámci vodoprávního řízení nebyly vzneseny žádné námitky a povinnosti a podmínky 
stavebního povolení byly stanoveny v rozsahu ust. § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb.,                
o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.  
      K projektové dokumentaci a záměru stavby vodního díla byla vydána tato vyjádření, 
rozhodnutí a souhlasy: 
Městský úřad Klatovy, OVÚP - územní rozhodnutí o umístění stavby.: OVÚP/5705/14/My 
ze dne 2.9.2014 a souhlas k vydání stavebního povolení č.j. OVÚP/438/15/My ze dne 
20.1.2015 

• HZS Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy HSPM-476-6/2014 KT ze dne 
• 11.2.2015 
• Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Klatovy NV/2015/1550035 ze dne 

19.1.2015 
• ČEZ Distribuce,  a.s. Děčín zn. 1072060029 ze dne 26.1.2015, zn. 010037391 ze 
      dne 5.2.2015 
• O2 Czech Republic a.s. Praha č.j.524028/15  ze dne 5.2.2015 
• RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno zn. 5001055349 ze dne 21.1.2015 a zn. 
      5001063889 ze dne 6.2.2015 
• Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje  se sídlem v Plzni – 

č.j.KHSPL/793/21/2015 
• Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Plzeň ze dne 30.1.2015 
      zn.5345/2015/343-Pe  
• Smlouva o budoucí smlouvě darovací uzavřenou dne 13.5.2015 mezi smluvními 

stranami:  Město Klatovy se sídlem náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy IČ: 
00255661 a Robertem Petržálkem, Štěpánovice 107, 339 01 Klatovy 
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• Smlouva o budoucí smlouvě darovací uzavřenou dne 13.5.2015 mezi smluvními 
stranami:  Město Klatovy se sídlem náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy IČ: 
00255661 a Robertem Petržálkem, Štěpánovice 107, 339 01 Klatovy 

 
     Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zákona o vodách bylo zjištěno, že povoleným 
vodním dílem za shora uvedených podmínek nedojde k porušení vodoprávních ani jiných 
oprávněných zájmů.     
     Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno. 
     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 - §§ 152, 153, 154, 155, 156 a 157 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a 
na povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (zajištění záchranného archeologického výzkumu při výkopových 
pracích) a ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (t.j. využívání a odstraňování odpadů vzniklých při stavbě). 
      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 úplného dokončení stavby. Štítek může být  nahrazen informační 
tabulí 
 
     

P o u č e n í    ú č a s t n í k 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. 
 
                 
  „Otisk úředního razítka“ 
                                                                                                         Ing. Jana Michálková 
                                                                                                          vedoucí odboru ŽP                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
Správní poplatek byl vyměřen a uhrazen ve výši 3000,- Kč podle sazebníku poplatků položka 
18 odst.1 písm. h) zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 
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Doručí se : 
Účastníci řízení (podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu) doporučeně do vlastních 
rukou 
Robert Petržálek, Štěpánovice 107, 339 01 Klatovy, zastoupen na základě plné moci          
Ing. Václavem Vlčkem, Denisova 93, 339 01 Klatovy 
Město Klatovy, nám.Míru 62/I, 339 01 Klatovy 1 
 
Další účastníci řízení (podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu)  
Vlastnící pozemků: 
st.p. č.  
26, 28/1, 27, 25, 20, 21 
 
p.p.č.  
754, 182/19, 182/9, 182/30, 756, 757, 758, 182/2, 759, 182/16, 73/1, 464, 72, 450/1, 66, 60, 
450/4, 64, 457, 56, 450/5 
Vlastníci veřejné technické infrastruktury: 
O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2 - Podmokly 
ČEZ ICT Services, a.s., Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2  
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
 
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, Skrétova 15, 303 22 Plzeň 
Městský úřad Klatovy - Odbor rozvoje města, OVÚR  
Šumavské vodovody a kanalizace, a.s., Čsl. legií 37, 339 01 Klatovy 
Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň 
Městský úřad Klatovy, OVV - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 
15ti dnů a ve Štěpánovicích po dobu 15ti 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. 
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Spisová zn.:  ZN/ŽP/382/15 
Č.j.:  ŽP/3296/14/Le 
Vyřizuje:  Lenerová 
Tel.:  376 347 382 
E-mail:  ilenerova@mukt.cz 
Datum:  19.5.2015 
 
Povolení k vodním díl ům „Technická a dopravní infrastruktura pro 8 RD na p.p.č. 755 
v k.ú. Št ěpánovice u Klatov – Vodovod, splašková a deš ťová kanalizace“ – umíst ěné 
na pozemcích p. č. 755, 437/1, 450/1 v k.ú. Št ěpánovice u Klatov  - ve řejná vyhláška  
 

ROZHODNUTÍ: 
 

     Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní a 
stavební úřad podle ustanovení §§ 104 a 106 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,  
 
                vydává  povolení 
 
účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)  
 
Jméno a příjmení:    Robert Petržálek 
Datum narození :   24.1.1977 
Adresa místa trvalého pobytu: Štěpánovice 107, 339 01 Klatovy 
 
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), ve znění pozdějších předpisů 
k provedení stavby vodního díla „Technická a dopravní infrastruktura pro 8 RD na p.p.č. 755 
v k.ú. Štěpánovice u Klatov – Vodovod, splašková a dešťová kanalizace“ – umístěné na 
pozemcích p.č. 755, 437/1, 450/1 v k.ú. Štěpánovice u Klatov, v kraji Plzeňském, okrese 
Klatovy, ve městě Klatovy – část Štěpánovice, v katastrálním území Štěpánovice u Klatov, 
v povodí levobřežního bezejmenného přítoku (IDVT 10247576) drobného vodního toku 
Točnický potoka, č.h.p. 1-10-03-0670-0-00, vodní útvar: BE_0400 v tomto rozsahu: 
 
Projektová dokumentace řeší výstavbu vodovodu a kanalizace: 
 
• Vodovod v celkové délce 184,7 m: 
Řad 1     PE 100 RC, SDR 17, d90x5,4             délka 120,6 m  
Řad 2     PE 100 RC, SDR 17, d90x5,4             délka   53,5 m  
Řad 3     PE 100 RC, SDR 17, d90x5,4             délka   10,6 m  
 
Řad 1 je ukončen podzemním hydrantem DN 80.  
Řad 2 je ukončen podzemním hydrantem DN 80.  
 
• Kanalizace splašková v celkové délce 169,5 m: 

Stoka S1   PP UR2 DIN SN10 DN250                délka 111,4 m 
Stoka S2   PP UR2 DIN SN10 DN250                délka   48,4 m 
Stoka S3   PP UR2 DIN SN10 DN250                délka     9,7 m 

 
• Kanalizace dešťová v celkové délce 250,9 m: 

Stoka D1   PP UR2 DIN SN10 DN300                délka 132,7 m 
Stoka D1   PP UR2 DIN SN10 DN250                délka   59,9 m 
 

 

dle rozdělovníku 
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Stoka D2   PP UR2 DIN SN10 DN250                délka   48,8 m 
Stoka D3   PP UR2 DIN SN10 DN250                délka     9,5 m 
 
 

Určení polohy začátku stavby  (orientačně podle souřadnic X,Y): 1103435, 834572. 
Určení polohy konce stavby  (orientačně podle souřadnic X,Y): 1103568, 834632. 

Stavba je umístěna na pozemcích p.č. 755, 437/1, 450/1 v k.ú. Štěpánovice u Klatov. 
 
Účel užívání: Dešťová kanalizace bude sloužit k odvedení dešťových vod z plánované 
výstavby, splašková kanalizace pro odvod odpadních vod z dané lokality a vodovod               
k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 

        Pro provedení stavby vodního díla se  podle ust.15 odst.3 vodního zákona a ust.            
§ 115 odst.1 stavebního zákona stanoví tyto podmínky a povinnosti: 

1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované v 10/2013             
Ing. Václavem Urešem ČKAIT – 0003044 ověřené vodoprávním úřadem, případné 
změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem. 

2) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. 

3) Při stavbě budou dodrženy podmínky těchto dotčených orgánů a účastníků řízení: 
a) HZS Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy (HSPM-476-6/2014 KT ze dne 

11.2.2015)  
b) Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Klatovy (NV/2015/1550035 ze dne 19.1.2015) 
c) ČEZ Distribuce,  a.s. Děčín (zn. 1072060029 ze dne 26.1.2015, zn. 010037391 ze 

dne 5.2.2015) 
d) O2 Czech Republic a.s. Praha (č.j.524028/15  ze dne 5.2.2015) 
e) RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno (zn. 5001055349 ze dne 21.1.2015 a zn. 

5001063889 ze dne 6.2.2015) 

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.  

5) Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí  
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Stavebník je povinen oznámit 
vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět. Vedení realizace stavby musí být zabezpečeno 
osobou, která získala oprávnění k výkonu této činnosti v souladu s ust. § 158 citovaného 
stavebního zákona (autorizace v oboru). Dodavatel je povinen vést stavební deník, ve 
kterém bude uvedena osoba zodpovědná za vedení realizace stavby. 

6) Stavba bude dokončena v termínu do 31. 12. 2018. 
 

7) Kontrolní prohlídka stavby bude provedena pouze závěrečná. 

8) Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti bude předložena 
dokumentace skutečného provedení stavby, skutečné zaměření stavby v katastrální 
mapě včetně výškového, protokol o předání a převzetí stavby, zápis o zkouškách 
vodotěsnosti kanalizace, prohlášení o shodě na použité materiály a stanoviska dotčených 
orgánů k užívání stavby (HZS Klatovy, Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje).      
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O d ů v o d n ě n í : 
 

      Pan Robert Petržálek, Štěpánovice 107, 339 01 Klatovy, zastoupen na základě plné moci 
Ing. Václavem Vlčkem, Denisova 93, 339 01 Klatovy požádal Městský úřad Klatovy, Odbor 
životního prostředí, podáním doručeným dne 6.2.2015 o vydání stavebního povolení podle 
ust. § 15 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů pro stavbu vodních děl „Technická a dopravní infrastruktura 
pro 8 RD na p.p.č. 755 v k.ú. Štěpánovice u Klatov - Vodovod, splašková a dešťová 
kanalizace, umístěné na pozemku p.č. 755, 437/1, 450/1 v k.ú. Štěpánovice u Klatov. Žádost 
byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou v prosinci 2014 Ing. Václavem 
Urešem, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT – 0003044. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení podle ust. § 44 odst.1 správního řádu.      
 
       Podáním žádostí bylo zahájeno řízení podle ust. § 44 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., 
správní řád (dále jen „správní řád“), ve znění pozdějších předpisů.   
      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), ve znění 
pozdějších předpisů 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 písemností                        
č.j.: ŽP/2314/15/Le ze dne 2.4.2015, kterými 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 s upozorněním, že připomínky k projednávané stavbě mohou být podány 
v termínu do 10 dnů  od obdržení oznámení. Dále vodoprávní úřad v oznámení o zahájení 
řízení upozornil účastníky řízení, že byly shromážděny všechny podklady pro vydání 
rozhodnutí a stanovil lhůtu, v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, ve které bylo možno se 
k těmto podkladům vyjádřit s tím, že po uplynutí této lhůty v projednávané věci rozhodne.  
      V rámci vodoprávního řízení nebyly vzneseny žádné námitky a povinnosti a podmínky 
stavebního povolení byly stanoveny v rozsahu ust. § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb.,                
o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.  
      K projektové dokumentaci a záměru stavby vodního díla byla vydána tato vyjádření, 
rozhodnutí a souhlasy: 
Městský úřad Klatovy, OVÚP - územní rozhodnutí o umístění stavby.: OVÚP/5705/14/My 
ze dne 2.9.2014 a souhlas k vydání stavebního povolení č.j. OVÚP/438/15/My ze dne 
20.1.2015 

• HZS Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy HSPM-476-6/2014 KT ze dne 
• 11.2.2015 
• Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Klatovy NV/2015/1550035 ze dne 

19.1.2015 
• ČEZ Distribuce,  a.s. Děčín zn. 1072060029 ze dne 26.1.2015, zn. 010037391 ze 
      dne 5.2.2015 
• O2 Czech Republic a.s. Praha č.j.524028/15  ze dne 5.2.2015 
• RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno zn. 5001055349 ze dne 21.1.2015 a zn. 
      5001063889 ze dne 6.2.2015 
• Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje  se sídlem v Plzni – 

č.j.KHSPL/793/21/2015 
• Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Plzeň ze dne 30.1.2015 
      zn.5345/2015/343-Pe  
• Smlouva o budoucí smlouvě darovací uzavřenou dne 13.5.2015 mezi smluvními 

stranami:  Město Klatovy se sídlem náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy IČ: 
00255661 a Robertem Petržálkem, Štěpánovice 107, 339 01 Klatovy 
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• Smlouva o budoucí smlouvě darovací uzavřenou dne 13.5.2015 mezi smluvními 
stranami:  Město Klatovy se sídlem náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy IČ: 
00255661 a Robertem Petržálkem, Štěpánovice 107, 339 01 Klatovy 

 
     Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zákona o vodách bylo zjištěno, že povoleným 
vodním dílem za shora uvedených podmínek nedojde k porušení vodoprávních ani jiných 
oprávněných zájmů.     
     Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno. 
     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 - §§ 152, 153, 154, 155, 156 a 157 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a 
na povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (zajištění záchranného archeologického výzkumu při výkopových 
pracích) a ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (t.j. využívání a odstraňování odpadů vzniklých při stavbě). 
      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 úplného dokončení stavby. Štítek může být  nahrazen informační 
tabulí 
 
     

P o u č e n í    ú č a s t n í k 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. 
 
                 
  „Otisk úředního razítka“ 
                                                                                                         Ing. Jana Michálková 
                                                                                                          vedoucí odboru ŽP                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
Správní poplatek byl vyměřen a uhrazen ve výši 3000,- Kč podle sazebníku poplatků položka 
18 odst.1 písm. h) zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 
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Doručí se : 
Účastníci řízení (podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu) doporučeně do vlastních 
rukou 
Robert Petržálek, Štěpánovice 107, 339 01 Klatovy, zastoupen na základě plné moci          
Ing. Václavem Vlčkem, Denisova 93, 339 01 Klatovy 
Město Klatovy, nám.Míru 62/I, 339 01 Klatovy 1 
 
Další účastníci řízení (podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu)  
Vlastnící pozemků: 
st.p. č.  
26, 28/1, 27, 25, 20, 21 
 
p.p.č.  
754, 182/19, 182/9, 182/30, 756, 757, 758, 182/2, 759, 182/16, 73/1, 464, 72, 450/1, 66, 60, 
450/4, 64, 457, 56, 450/5 
Vlastníci veřejné technické infrastruktury: 
O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2 - Podmokly 
ČEZ ICT Services, a.s., Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2  
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
 
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, Skrétova 15, 303 22 Plzeň 
Městský úřad Klatovy - Odbor rozvoje města, OVÚR  
Šumavské vodovody a kanalizace, a.s., Čsl. legií 37, 339 01 Klatovy 
Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň 
Městský úřad Klatovy, OVV - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 
15ti dnů a ve Štěpánovicích po dobu 15ti 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. 


