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INFORMACE 
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Obec Dolany, I ČO 00255424, Dolany 125, 339 01  Klatovy 1  

(dále jen "žadatel") dne 31.10.2018 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 
podle § 116 stavebního zákona, o povolení stavby 

„Dolany - prodloužení místní komunikace“  

SO 301 VODOVOD a KANALIZACE  
  

na pozemcích p.č. 348/1, 348/2, 352/1, 352/18, 352/29, 353/6, 356/2, 360, 363/6, 
1174/1, 1232/6, 352/30, 354/6, 354/7, 352/21, 353/5 v katastrálním území Dolany u 
Klatov. 

Záměr obsahuje: 

SO 301 VODOVOD A KANALIZACE 

- stoka jednotné kanalizace UR-2 SN 10 DN 400 v délce 262,6 m 

- vodovodní řad PE 100RC, DN 100 napojen na stávající ukončení stávajícího 
vodovodního řadu (bude zajišťovat zásobování obyvatelstva pitnou vodou v budoucí 
nové zástavbě RD, současně bude zajišťovat požární funkci), na vodovodním řadu 
budou vysazeny vodovodní přípojky pro jednotlivé přilehlé parcely 

- 8 ks. kanalizačních přípojek pro odkanalizování budoucích nemovitostí v obytné zóně 
(4 přípojky budou zaústěny zleva a 4 přípojky zprava), napojení na navrženou stoku UR-
2 SN 10 DN 400 bude řešeno pomocí kanalizačních odboček DN 400/150 

- vodovodní přípojky budou napojeny pomocí navrtávacího pasu na nově navrhovaný 
vodovodní řad a uzávěrem se zemní zákopovou soupravou na vodovodní přípojce 
 

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 pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“) 
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  informuje  o podání  návrhu  

na uzavření veřejnoprávní smlouvy. 
 
 
 
 

Ing. Libor Hošek v.r. 
vedoucí odboru ŽP  
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
 

Toto oznámení musí být vyv ěšeno po dobu 8 dn ů. 
 
 
 
 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
   
  
 
  
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
  
  

Doru čí se 
(na dodejku) 
Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce 
v Klatovech po dobu 8 dnů (s potvrzením vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)   
                                                               


