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Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení k e zřízení 
stavby vodních d ěl „KLATOVY - AREÁL BÝVALÝCH KASÁREN, ULICE 
MACHNÍKOVA A HÁLKOVA - SO 01 VODOVOD a SO 02 KANALI ZACE“ 
s umíst ěním na níže uvedených pozemcích v k.ú. Klatovy a o změně stavby p řed 
jejím dokon čením spo čívající v prodloužení lh ůty k dokon čení uvedené stavby  
 
 
Obchodní firma Město Klatovy se sídlem náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy I - IČ 
00255661 požádala Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí podáním 
doručeným dne 17. 2. 2020 o prodloužení platnosti stavebního povolení ke zřízení 
stavby vodních děl „KLATOVY - AREÁL BÝVALÝCH KASÁREN, ULICE MACHNÍKOVA 
A HÁLKOVA - SO 01 VODOVOD a SO 02 KANALIZACE“ s umístěním na p.p.č. 3792/1, 
3792/40, 3792/41, 3792/99 a 6788 (původně st.p.č. 4340/1) v k.ú. Klatovy, které bylo 
vydáno rozhodnutím MěÚ Klatovy, Odborem ŽP pod č.j.: ŽP/5742/13/Le ze dne 10. 7. 
2013 (platnost prodloužena rozhodnutím zmiňovaného správního orgánu ze dne 2. 11. 
2015 pod č.j.: ŽP/8137/15/Le a následně rozhodnutím ze dne 6. 2. 2018 pod č.j.: 
ŽP/1081/18/Sch). Zároveň bylo požádáno o prodloužení lhůty k dokončení uvedené 
stavby.  
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní 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 vodoprávního a stavebního řízení 
 
v souladu s ust. § 115 vodního zákona, podle ust. § 44 a § 47 správního řádu a dle ust. 
§ 112 odst. 1 citovaného stavebního zákona ve věci prodloužení platnosti výše 
uvedeného stavebního povolení a změna stavby před dokončením spočívající 
v prodloužení lhůty k dokončení stavby.    
 
Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad 
pro posouzení navrhovaného prodloužení platnosti a lhůty k dokončení stavby, upouští 
ve smyslu ust. § 112 odst. 2 citovaného stavebního zákona od ohledání na místě 
a ústního jednání. 
 
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, popř. důkazy nejpozději do 10 dn ů 
od doru čení tohoto oznámení jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě uplatní 
svá stanoviska dotčené orgány.  
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Zároveň se účastníkům řízení dává možnost v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu 
vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dnů po uplynutí lhůty pro námitky, popř. 
důkazy. 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 budou 
vyhodnoceny jako námitky opožděné, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu 
zásady koncentrace řízení. 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).  
 
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 8:00-
14:00 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. Libuše Špačková, v.r.  
služební číslo 414 746 
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
 
 
Doru čí se: 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a ust. § 109 písm. a) 
stavebního zákona (do vlastních rukou) 
Obchodní firma Město Klatovy se sídlem náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy I  
 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. c) a d) 
stavebního zákona (do vlastních rukou)  
Radovan Vlach, bytem K Zaječímu vrchu 699, 339 01 Klatovy 
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace, Hostašova 1, 
339 01 Klatovy 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
GridServices, s.r.o., Domažlická 737/3, 339 01 Klatovy 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov  
Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Klatovy 
Klatovská Teplárna a.s. Klatovy  
Technické služby města Klatov 
 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. e) 
stavebního zákona (ve řejnou vyhláškou)  
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb v katastrální území Klatovy 
st.p.č. 4310, 4313, 4314/1, 4326, 4327, 4634 a 5914;  
p.p.č. 3405/31, 3792/4, 3792/5, 3792/6, 3792/7, 3792/12, 3792/14, 3792/15, 3792/16, 
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3792/20, 3792/21, 3792/24, 3792/25, 3792/26, 3792/28, 3792/29, 3792/36, 3792/39, 
3792/42, 3792/43, 3792/49, 3792/55, 3792/97, 3792/98, 3792/101, 3792/118, 3792/119, 
3792/129, 3792/135, 3917/13, 4394, 4403, 6787 (původně st.p.č. 4315/1), 3792/163 
(oddělena z p.p.č. 3792/129)  
 
Dotčené orgány  
Hasičský záchranný sbor PK, územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy 
Krajská hygienická stanice PK, územní pracoviště 339 01 Klatovy 
Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR 
Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a územního plánování  
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí - orgán ochrany přírody 
Městský úřad Klatovy, hospodářský odbor 
Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - správa datových sítí 
 
(na dodejku) 
Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce 
v Klatovech po dobu 15 dnů                                        
 
Na vědomí (ve řejnou vyhláškou) 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň 
 
 
 
 
Poučení: 
Běh desetidenní lh ůty  začíná dnem sejmutí na úřední desce správního orgánu, který 
písemnost doručuje.  
 
 
 
 
  
Vyvěšeno dne:                                                              Sejmuto dne: 
 
 
 
 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 
 
 
 


