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Oznámení o zahájení stavebního a vodoprávního řízení s upuštěním od ústního
jednání pro stavbu vodních děl „Kanalizace Červené Poříčí – kanalizace Kozí roh“
s umístěním na níže uvedených pozemcích v k.ú. Červené Poříčí
Obchodní firma AQUAŠUMAVA s.r.o., se sídlem Chudenín 30, 340 22 Nýrsko
IČ 64832911 zastupující na základě plné moci Obec Červené Poříčí se sídlem Červené
Poříčí 27, 340 12 Švihov - IČ 573469 požádala Městský úřad Klatovy, Odbor životního
prostředí, podáním doručeným dne 11. 2. 2019 (doplněno 27. 3. 2019 a 24. 5. 2019)
o vydání stavebního povolení podle ust. § 15 níže uvedeného vodního zákona pro
stavbu vodních děl „Kanalizace Červené Poříčí – kanalizace Kozí roh“ s umístěním na
st.p.č. 4/3, 11 a p.p.č. 91/1, 92/1, 92/2, 93/1, 93/3, 93/4, 94/1, 96/4, 803/1, 831, 832 a
868/2 v k.ú. Červené Poříčí.
Stavba zahrnuje tyto stavební objekty:
SO 01 Centrální čerpací stanice – podzemní železobetonová prefabrikovaná
zastropená jímka s poklopy
výtlačné potrubí
PE 90
111,00 m
SO 02 Kanalizace – splašková gravitační kanalizace v celkové délce 568,89 m
splašková kanalizace
SO 04 Vodovod - prodloužení vodovodního řadu z PE 90 v celkové délce 108,00 m
Dokumentaci pro stavební povolení vypracovala v srpnu 2018 Ing. Petra Blažková,
zodpovědný projektant Ing. Martina Hřebeková autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, pozemní stavby ČKAIT - 0101643
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 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“) a ust. § 15 odst. 5 vodního zákona
oznamuje zahájení stavebního a vodoprávního řízení
podle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona, v souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu
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 ohledání na místě a ústního jednání.
Účastníci řízení mohou v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona a ust. § 112 odst.
2 stavebního zákona uplatnit své námitky, popřípadě důkazy nejpozději do 10 dnů

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

2

ŽP/1539/19Se

od doručení tohoto oznámení jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě uplatní
svá závazná stanoviska dotčené orgány.
Účastníkům řízení se v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu dává možnost vyjádřit
k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, a to ve lhůtě 5 dnů po uplynutí lhůty pro
námitky, popřípadě důkazy. Tohoto práva se může účastník řízení v souladu s ust. § 36
odst. 3 správního řádu vzdát. Po uplynutí lhůty bude přikročeno k vydání rozhodnutí
ve věci.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc (ust. § 33
správního řádu). Právem účastníků a jejich zástupců je nahlížet do spisu (ust. § 38
správního řádu).
Podle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti
projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům
dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo
založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému
břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.
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 dle ust. § 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 8:0014:00 hodin (v ostatních dnech po telefonické dohodě).
S ohledem na řízení s velkým počtem účastníků byli účastníci řízení o jeho zahájení
uvědoměni v souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou dle ust.
§ 25 odst. 1 správního řádu.
Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru ŽP
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Doručí se:
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a ust. § 109 písm. a)
stavebního zákona (do vlastních rukou)
Obchodní firma AQUAŠUMAVA s.r.o., se sídlem Chudenín 30, 340 22 Nýrsko
IČ 64832911 zastupující na základě plné moci Obec Červené Poříčí sídlem Červené
Poříčí 27, 340 12 Švihov - IČ 573469

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. c) a d)
stavebního zákona (do vlastních rukou)
Václav Andrlík, Červené Poříčí 79, 340 12 Švihov
Marie Husníková, Kout na Šumavě 136, 345 02 Kout na Šumavě
Eva Švorčíková, Červené Poříčí 79, 340 12 Švihov
Božena Kmochová, K louži 1263/13, 101 00 Praha – Vršovice
Anna Misterková, Červené Poříčí 44, 340 12 Švihov
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Jarmila Duchková, Červené Poříčí 35, 340 12 Švihov
Karel Duchek, Červené Poříčí 35, 340 12 Švihov
Libuše Vlčková, Červené Poříčí 40, 340 12 Švihov
Obec Červené Poříčí
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. e)
stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb v katastrálním území Červené Poříčí
p.p.č. 71/2, 72, 76/2, 79/9, 80/1, 83, 91/4, 91/5, 91/7, 91/8, 96/1, 96/2 a 834
st.p.č. 14, 15, 21, 22, 23, 188
vlastníci veřejné technické infrastruktury
VODOSPOL s.r.o., Ostravská 169, 339 01 Klatovy IV
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Praha, Prvního pluku 81, 130 00 Praha 3
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23,
326 00 Plzeň
Dotčené orgány (datovou schránkou)
Hasičský záchranný sbor PK, územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy
Krajská hygienická stanice PK, územní pracoviště 339 01 Klatovy
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Hostašova ul. 1, 339 01 Klatovy
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň
Městský úřad Klatovy, Odbor dopravy - dopravní úřad
Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR
Městský úřad Klatovy, OVÚP
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí - ochrana ZPF

Na vědomí (veřejnou vyhláškou)
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, 304 20 Plzeň
(na dodejku)
Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce
v Klatovech po dobu 15 dnů (s potvrzením vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)
Obecní úřad Červené Poříčí- se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Obci Červené
Poříčí po dobu 15 dnů (s potvrzením o vyvěšení a sejmutí vrátit zpět na MěÚ Klatovy,
OŽP)
Poučení:
Běh desetidenní lhůty začíná dnem sejmutí na úřední desce správního orgánu, který
písemnost doručuje.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
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