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Dodatečné stavební povolení k provedení vodních děl „Vrtaná studna pro 
individuální zásobování vodou parc.č. 20, k.ú. Mlynářovice“ s umístěním na p.p.č. 
20 v k.ú. Mlynářovice a povolení k nakládání s vodami - k odběru podzemních vod  
  

ROZHODNUTÍ 
 
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný 
vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 
Sb., o vodách a  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 dle 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 
 

vydává         
 
žadatelům, kteří jsou účastníky řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu 
Jméno a příjmení: František Baštář, nar. 16. 6. 1956  
Adresa místa trvalého pobytu: Mlynářovice 20, 340 34 Plánice 
a 
Jméno a příjmení: Alžběta Baštářová, nar. 17. 2. 1958 
Adresa místa trvalého pobytu: Mlynářovice 20, 340 34 Plánice 
 
A) povolení k nakládání s vodami - k odběru podzemních vod   
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. vodního zákona z vybudovaného      
vodního zdroje - vrtané studny na p.p.č. 20 v k.ú. Mlynářovice, číslo hydrologického 
pořadí 1-10-05-0070-0-00, hydrogeologický rajon: 6310 Krystalinikum v povodí Horní 
Vltavy a Úhlavy, vodní útvar povrchových vod Úslava od pramene po Myslívský potok, 
kód vodního útvaru povrchových vod BER_0440, číslo útvaru podzemních vod 63100 
Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, určení polohy (orientačně podle souřadnic 
X, Y určených v souřadnicovém systému JTSK): 1105360, 822051   
po dobu 12 měsíců v roce 
v množství:           max.  0,5 l.s

-1 
 (dle výkonu čerpadla)  

                             prům. 0,007 l.s
-1

    
                             max.  17,33 m

3
.měsíc

-1  
  

                             roční  208 m
3
.rok

-1
  

 
pro účely zásobování rodinného domu pitnou vodou 
na dobu životnosti vodního díla a trvání účelu povoleného odběru podzemních 
vod.  
Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody 
v místě jejího odběru.  
 
B) dodatečné povolení k provedení stavby vodních děl podle ustanovení § 129 odst. 
3 a § 115 stavebního zákona a dle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona potřebných 
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k realizaci výše uvedeného povolení k nakládání s vodami a zahrnující: 
vrtaná studna 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 
 
vše na p.p.č. 20 v k.ú. Mlynářovice, v kraji Plzeňském. obci Plánice, č.h.p. 1-10-05-0070-
0-00, vodní útvar Úslava od pramene po Myslívský potok BER_0440, určení polohy 
vrtané studny (orientačně podle souřadnic X, Y určených v souřadnicovém systému 
JTSK): 1105360, 822051 
pro účely jímání podzemní vody 
C) povolení k užívání stavby „Vrtaná studna pro individuální zásobování vodou parc.č. 
20, k.ú. Mlynářovice“ podle ust. § 129 odst.3 písm. c) stavebního zákona. 
 

Odůvodnění: 
 
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 „stavby „Vrtaná studna pro individuální zásobování vodou parc.č. 20, k.ú. 
Mlynářovice“ s umístěním na p.p.č. 20 v k.ú. Mlynářovice a zároveň o povolení 
k nakládání s vodami - k odběru podzemních vod.  
 
Podáním žádosti bylo zahájeno řízení podle ust. § 115 vodního zákona, dle příslušných 
ustanovení stavebního zákona a v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu.  
 
Žádost o dodatečné povolení byla podána na upraveném předepsaném formuláři, který 
je přílohou č. 9 vyhlášky číslo 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších 
opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu (dále 
jen „vyhláška“) a doložena všemi povinnými doklady podle ust. § 12 vyhlášky a 
dokumentací pro vydání dodatečného stavebního povolení  
a žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob 
(domácností) nebo o jeho změnu byla podána na předepsaném formuláři, který je 
přílohou č. 2 vyhlášky a doložena všemi povinnými doklady podle ust. § 4, a to: 

 koordinované stanovisko MěÚ Klatovy č. 405/20 ze dne 16. 6. 2020  
 MěÚ Klatovy, Odbor výstavby a ÚP - sdělení orgánu územního plánování ze dne 

18. 5. 2020 pod č.j.: OVÚP/3693/20/Ma  
 hydrogeologický posudek zpracovaný v březnu 2020 Ing. Vladimírem Dykem - 

číslo oprávnění 1742/2003 
 stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka Plzeň ze dne 3. 

6. 2020 zn.: PVL-36339/2020/340/Chr PVL-8464/2020  
 technická zpráva vrtných prací ze dne 16. 8. 2021 
 plná moc ze dne 20. 5. 2020 

 
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, opatřením pod č.j.: ŽP/12170/20/Se 
ze dne 22. 12. 2020 oznámil zahájení řízení účastníkům a nařídil ústní jednání spojené 
s ohledáním na místě na den 19. 1. 2021, přičemž určil lhůtu k uplatnění námitek 
nejpozději při ústním jednání s upozorněním, že na pozdější námitky nebude brán zřetel. 
Zároveň byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.  
 
V určených lhůtách nebyly vzneseny žádné námitky, popř. důkazy bránící dodatečnému 
povolení stavby vodního díla dle ust. § 129 odst. 3 a § 115 stavebního zákona a dle 
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ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a povolení k nakládání s vodami - k odběru 
podzemních vod dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. vodního zákona a žádný 
z účastníků se k podkladům rozhodnutí nevyjádřil. 
 
Vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad ve stavebním řízení přezkoumal podanou 
žádost a připojené podklady z hlediska, zda stavbu lze podle nich dodatečně povolit 
a dokončit, a ověřil zejména, že dokumentace pro vydání dodatečného stavebního 
povolení je zpracována oprávněnou osobou, je úplná, přehledná a jsou v odpovídající 
míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, je zajištěn příjezd ke stavbě 
prostřednictvím místní komunikace a předložené podklady vyhovují požadavkům 
uplatněným dotčenými orgány.  
 
Vzhledem k tomu, že stavba vodních děl je již zcela dokončena, což bylo doloženo 
technickou zprávou vrtných prací ze dne 16. 8. 2021, bylo samostatným výrokem 
rozhodnuto o povolení užívání předmětné stavby vodních děl. 
 
Při posuzování žádosti o povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru 
bylo přihlédnuto k předloženému hydrogeologickému posudku vrtané studny, z kterého 
vyplývá, že při dodržení povoleného odběru vody z vodního zdroje realizovaného na 
pozemku p.p.č. 20 v k.ú. Mlynářovice nevyvolá žádný významný střet zájmů spojený 
s podstatným poklesem hladin podzemních vod.  
 
Platnost povolení k nakládání s vodami na dobu životnosti vodního díla byla stanovena 
v souladu s ust. § 9 odst. 1 vodního zákona.  
 
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložené žádosti včetně veškerých 
podkladů z hledisek uvedených v ustanovení vodního zákona, příslušných prováděcích 
předpisů a stavebního zákona, z hlediska zájmů daných platným Národním plánem 
povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ustanovení § 24 a 26 vodního zákona), 
a dospěl k závěru, že dodatečným povolením stavby vodních děl a povolením 
k nakládání s vodami – k odběru podzemních vod za dodržení stanovených podmínek 
nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, a lze předpokládat, že záměrem 
nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení 
dobrého stavu vod. 
Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno. 
 
Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. 
správního řádu odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, podáním učiněným u Městského úřadu Klatovy, 
Odboru životního prostředí v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný 
počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 
Včas podané odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.  
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí 
obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se 
rozhodnutí napadá, a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.     
 
Ing. Libor Hošek 
vedoucí odboru ŽP  
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
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Správní poplatek byl vyměřen v souladu se sazebníkem poplatků položka č. 18 odst. 1 
písm. g) a v souladu s odstavcem „Poznámky“ bodu 4. zákona číslo 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních 
poplatcích“), ve výši 600 Kč, a uhrazen dne 22. 1. 2021. 
 
Za ohledání na místě dne 19. 1. 2021 byl vybrán správní poplatek v souladu 
se sazebníkem poplatků položka č. 20 písm. a) zákona o správních poplatcích ve výši 
500 Kč.   
 
Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí) 
- ověřená dokumentace pro dodatečné povolení stavby 
 
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 
 
 


