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„To čník – chodník u sil. III/11766, C2 SO 301 – deš ťová kanalizace“  s umíst ěním na 
pozemcích parc. č. 706/3, 86/5, 707/1 v katastrálním území To čník u Klatov - 
oznámení o zahájení řízení o změně stavby p řed jejím dokon čením spo čívající v 
prodloužení platnosti stavebního povolení a prodlou žení lhůty k dokon čení stavby 
veřejnou vyhláškou  
 
 Město Klatovy, Nám. Míru 62, Klatovy podalo dne 15.10.2014 u zdejšího 
vodoprávního úřadu žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení ke zřízení  
stavby vodních děl „Točník – chodník u sil. III/11766, C2 SO 301 – deš ťová 
kanalizace“  s umíst ěním na pozemcích parc. č. 706/3, 86/5, 707/1 v katastrálním 
území To čník u Klatov,  které bylo vydáno rozhodnutím MěÚ Klatovy, Odborem ŽP pod 
zn.: ŽP/7423/12/Le ze dne 13.9.2012, které nabylo právní moci dne 19.10.2012  a  
žádost o prodloužení termínu dokončení stavby do 31.12.2018.    
 Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. 

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný 
speciální  stavební úřad podle ust. § 15 odst. 1 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s ust. § 115 odst. 1 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a dle ust. §§ 44 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen “správní řád”), ve znění pozdějších předpisů 

 
oznamuje zahájení správního řízení 

 
o prodloužení platnosti výše uvedeného stavebního povolení. Jelikož jsou mu dobře 
známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro její řádné 
posouzení, nebude konáno ústní jednání ani místní šetření. 

Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky nejpozději v termínu 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.   
 Do spisu a podkladů řízení mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu  
Klatovy, odbor životního  prostředí - oddělení vodního hospodářství, ve lhůtě shora 
uvedené  v úřední dny  
( Po, St, 8.00 - 17.00 hod. a Pá, 8.00 - 14,30 hod.). 
 
„Otisk úředního razítka“  
         Ing. Jana Michálková 
                                                                                                          vedoucí odboru ŽP                                                                                                                
                   v zastoupení  
         Ing. Věra Rozsypalová 
          sl.č. 414656 
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Doru čí se : 
Účastníci řízení (podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu) doporučeně do 
vlastních rukou 
Město Klatovy, nám.Míru 62, 339 01 Klatovy 1 
Správa a údržba silnic, Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 
13 Plzeň 
 
Další účastníci řízení (podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu) veřejnou vyhláškou 
Vlastnící sousedních parcel:  
st.34, st.38, st.57, st.58, st.66, st.70, st.73, st.75, st.76, st.93, st.95, st.99, 28/4, 78/3, 79, 
81/5, 81/11, 83/7, 84/1, 84/2, 84/3, 84/5, 84/8, 84/9, 85/1, 85/3, 86/4, 202/6, 202/7, 
203/1, 203/4, 205/1, 205/5, 207/3, 207/4, 208/5, 210/2, 212/1, 213/3, 213/5, 213/6, 
214/3, 214/12, 214/21, 217/3, 217/4, 218/4, 218/5, 221, 224, 225, 228, 229, 232, 233, 
236, 237, 241, 245, 246, 252, 706/2, 707/11, 708/2, 759, 2338 a 2347. 
 
Dotčené orgány a ostatní: 
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 
Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň 
ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42,         
128 00 Praha 2 
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12/772, 110 15 Praha 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle 
Telefónica 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 Servicas, a.s., Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2  
Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR 
Městský úřad Klatovy, OVÚP  
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad 
Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce 
v Klatovech po dobu 15ti dnů a v Točníku po dobu 15ti dnů 
Šumavské vodovody a kanalizace, a.s., Čsl. legií 37, 339 01 Klatovy 
Technické služby města Klatov, příspěvková organizace, Sadová 362, 339 01 Klatovy 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 
 
 
 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.  


