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Oznámení o zahájení spole čného územního a stavebního řízení a vodoprávního 
řízení s upušt ěním od ústního jednání pro stavební zám ěr „Studna na p. č. 325/41 
v k.ú. Slavošovice u Klatov“  
 
 
Obchodní firma Glaukos s.r.o. se sídlem Koželužská 172, 390 01 Tábor - IČ 26070103, 
zastupující na základě plné moci Zdeňka Janotu, nar. 1. 9. 1961, a Janu Janotovou, nar. 
8. 10. 1963, oba bytem Na Chuchli 776, 339 01 Klatovy II, požádala Městský úřad 
Klatovy, Odbor životního prostředí podáním doručeným dne 7. 2. 2020 o vydání 
společného územního a stavebního povolení pro stavební záměr „Studna na p.č. 325/41 
v k.ú. Slavošovice u Klatov“ podle ust. § 94j níže uvedeného stavebního zákona 
a zároveň o povolení k nakládání s vodami - k odběru podzemních vod podle ust. § 8 
odst. 1 písm. b) bodu 1. níže uvedeného vodního zákona.  
 
Rozsah a účel požadovaného záměru - vrtaná studna o hloubce 30 m, vrtný průměr 
219/205 mm, vystrojení vrtu PVC zárubnicemi o průměru 140/128 mm, zhlaví vrtu bude 
umístěno ve skružové manipulační šachtě o průměru 1200/1000 mm, skružení bude 
vyvedeno 500 mm nad úroveň terénu (alternativně lze použít šachtu plastovou, 
monolitickou betonovou, či zděnou obdobných rozměrů za předpokladu splnění 
podmínky o zabránění průniku povrchových vod do šachty), zakrytí šachty betonovým 
půlkruhovým poklopem (tl. 100 mm), kruhový prostor okolo studny do vzdálenosti 0,5 m 
bude zpevněn dlažbou uloženou v betonovém loži a vyspádován ve směru od studny; 
studna bude osazena ponorným čerpadlem a voda bude odebírána prostřednictvím 
zahradního hydrantu umístěného na poklopu manipulační šachty - pro zajištění zdroje 
vody pro činnosti na zahradě a zálivku zahrady.   
 
Studna bude umístěna na pozemku p.č. 325/41 (zahrada), ve vzdálenosti 4 m a 6 m od 
hranic s pozemkem p.č. 325/43, vše v k.ú. Slavošovice u Klatov, určení polohy studny 
(orientačně podle souřadnic X, Y určených v souřadnicovém systému JTSK): 1108467, 
831192.   
 
Odběr vody z vrtané studny je požadován po dobu 12 měsíců v roce v množství max. 
0,6 l.s-1 (hodnota je limitována výkonem čerpadla), prům. 0,0010 l.s-1, max.                   
3,7 m3.měsíc-1 a roční 30 m3.rok-1, a to pro účely činností na zahradě a zálivky zahrady.  
 
Dokumentaci pro společné povolení vypracoval v březnu 2019 Ing. Ivan Drobník, 
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 0600377, a hydrogeologický 
průzkum zpracoval v březnu 2019 RNDr. Jaroslav Řízek - číslo oprávnění 1680/2003. 
 
Uvedeným dnem podání bylo zahájeno společné územní a stavební řízení 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, 
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ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“), a dále jako příslušný 
speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) a ust. § 94j odst. 1 zákona číslo 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
zákona číslo 225/2017 Sb. (dále jen „stavební zákon“) a ust. § 15 odst. 5 vodního 
zákona 
 
 

oznamuje zahájení spole čného územního a stavebního řízení  
a vodoprávního řízení 

 
 
podle ust. § 94m odst. 1 stavebního zákona, dle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona 
a v souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu.   
 
Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho 
provádění, upouští ve smyslu ust. § 94m odst. 3 citovaného stavebního zákona 
od ohledání na místě a ústního jednání. 
                                                                                                                                                                                                                             
Účastníci společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení mohou 
uplatnit své námitky, popř. důkazy nejpozději do 15 dn ů od doru čení tohoto oznámení, 
jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě uplatní svá závazná stanoviska dotčené 
orgány (ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona). K závazným stanoviskům a námitkám 
k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se 
nepřihlíží.   
 
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 lh ůty pro námitky, 
pop ř. 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 
uvědomeni v souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou dle ust. 
§ 25 odst. 1 správního řádu. 
 
Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona může osoba, která je účastníkem řízení dle 
ust. § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, uplatnit námitky proti projednávanému 
stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru 
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nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo 
nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. 
Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů 
obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního 
předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným 
stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního 
předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení 
jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Libor Hošek, v.r. 
vedoucí odboru ŽP  
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doru čí se: 
Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení k odb ěru podzemní vody dle ust.    
§ 115 odst. 16 vodního zákona (do vlastních rukou) 
Obchodní firma Glaukos s.r.o. se sídlem Koželužská 172, 390 01 Tábor - IČ 26070103, 
zastupující na základě plné moci Zdeňka Janotu, nar. 1. 9. 1961, a Janu Janotovou, nar. 
8. 10. 1963, oba bytem Na Chuchli 776, 339 01 Klatovy II 
Obec Bolešiny 
 
Účastníci spole čného územního a stavebního řízení dle ust. § 94k písm. a) až d) 
stavebního zákona (do vlastních rukou)  
Obchodní firma Glaukos s.r.o. se sídlem Koželužská 172, 390 01 Tábor - IČ 26070103, 
zastupující na základě plné moci Zdeňka Janotu, nar. 1. 9. 1961, a Janu Janotovou, nar. 
8. 10. 1963, oba bytem Na Chuchli 776, 339 01 Klatovy II 
Obec Bolešiny 
  
Účastníci spole čného územního a stavebního řízení dle ust. § 94k písm. e) 
stavebního zákona (ve řejnou vyhláškou) 
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb 
katastrální území Slavošovice u Klatov: 
p.p.č.: 325/28, 325/29, 325/40, 325/43,  
  
Dotčené orgány 
Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR 
Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a ÚP 
 
Na vědomí (ve řejnou vyhláškou) 
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň 
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(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 Bolešiny - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Obci Bolešiny po dobu 
15 dnů (s potvrzením o vyvěšení a sejmutí vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP) 
 
 
Poučení: 
Běh patnáctidenní 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. 
 


