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Stavba vodních děl „Vrtaná studna pro individuální zásobování vodou parc.č. 20, 
k.ú. Mlynářovice“, zahrnující dodatečné povolení stavby vrtané studny a povolení 
k nakládání s vodami - odběr podzemní vody - s umístěním na p.p.č. 20 v k.ú. 
Mlynářovice - oznámení o zahájení vodoprávního a stavebního řízení 
o dodatečném povolení stavby a pozvánka k ústnímu jednání  
 
Ing. Václav Vlček, nar. 16. 5. 1963 zastupující na základě plné moci Františka Baštáře, 
nar. 16. 6. 1956 a Alžbětu Baštářovou, nar. 17. 2. 1958, oba bytem Mlynářovice 20, 340 
34 Plánice, požádal Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, podáním 
doručeným dne 24. 6. 2020 o vydání dodatečného stavebního povolení k vodním dílům 
pro stavbu „Vrtaná studna pro individuální zásobování vodou parc.č. 20, k.ú. 
Mlynářovice“, vše provedeno na p.p.č. 20 v k.ú. Mlynářovice.  
 
Jedná se o stavbu vrtané studny o hloubce 21 m, průměr hloubení 160-190 mm, 
vystrojení vrtu PVC pažnicí o průměru 125 mm, vrt opatřen manipulační šachtou 
provedenou z taženého PP (plastový prefabrikát); studna je napojena do objektu 
výtlačným potrubím PE 32 mm o celkové délce 22m a el. Kabelem 5 x 2,5 mm uloženo 
ve společném výkopu - pro zásobování pitnou vodou rodinný dům v Mlynářovicích. 
 
Dokumentaci pro dodatečné povolení stavby vypracoval v březnu 2020  Ing. Martin 
Jelínek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 
ČKAIT – 0202025. 
 
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, 
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, nařizuje podle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona a dle ust. § 112 
odst. 1 stavebního zákona k předloženému návrhu  
 

ústní jednání 
spojené s ohledáním na místě   
 

   na den 19. ledna 2021 (úterý) v 13:30 hodin 
se schůzkou účastníků na místě stavby 

(p.p.č. 20 v k.ú. Mlynářovice). 
 

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u Městského úřadu 
Klatovy, Odboru životního prostředí - vodohospodářské oddělení ve dnech Po a St 8:00-
17:00 hodin a Pá 8:00-14:00 hodin (v ostatních dnech po telefonické dohodě) a při 
ústním jednání.  
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Účastníci řízení a dotčené orgány mohou své námitky, závazná stanoviska, popř. důkazy 
uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. 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).  
 
Ke dni ústního jednání budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí, 
ke kterým se mohou účastníci řízení dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit, a to 
ve lhůtě 5 dnů po ústním jednání. 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.    
 

 

Ing. Libor Hošek  
vedoucí odboru ŽP  
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
Doručí se: 
Účastníci řízení pro dodatečné povolení k provedení stavby vodních děl podle 
ustanovení § 129 odst. 3 a § 115 stavebního zákona (do vlastních rukou) 
Ing. Václav Vlček, nar. 16. 5. 1963 zastupující na základě plné moci Františka Baštáře, 
nar. 16. 6. 1956 a Alžbětu Baštářovou, nar. 17. 2. 1958, oba bytem Mlynářovice 20, 340 
34 Plánice  
Město Plánice 
 
Účastníci řízení dodatečné povolení k provedení stavby vodních děl podle ustanovení § 
129 odst. 3 a § 115 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) 
 

vlastníci sousedních pozemků nebo staveb  
katastrální území Mlynářovice:  
p.p.č.:  19, 26, 187/1, 187/2, 135/16 
st.p.č.: 14, 15 
 

Dotčené orgány (datovou schránkou)   
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 2730/11, 
301 00 Plzeň  
Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR 
Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a ÚP  
   
Na vědomí (veřejnou vyhláškou) 
Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 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)   
Městský úřad Plánice - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Obci Mlynářovice po 
dobu 15 dnů (s potvrzením o vyvěšení a sejmutí vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP 
        
                           
Vyvěšeno dne:                                                               Sejmuto dne: 
 
 
 
 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí 


