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Spisová zn.: ZN/ŽP/1707/20
Číslo jednací: ŽP/4492/21/Se
Vyřizuje: Bc. Sedláčková 
Tel.: 376 347 241
E-mail: esedlackova@mukt.cz
Datum: 20. 5. 2021

Povolení k nakládání s vodami a k provedení vodních děl - „Vodohospodářská 
opatření v k.ú. Měčín“ zahrnující výstavbu mezí, záchytných příkopů a revitalizaci 
vodního toku s umístěním na p.p.č. 4368, 4495, 4566, 4761, 4891, 4879, 4769, 4391, 
3776, 4507, 4373, 4558, 4247, 4157, 4555 v k.ú. Měčín

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 povolení       
žadateli, který je účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu 
Obchodní firma nebo název: Státní pozemkový úřad
sídlo: Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 - Žižkov
Identifikační číslo: 01312774

B) k provedení vodních děl podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a v souladu s ust. 
§ 115 odst. 1 stavebního zákona 

Stavba vodních děl zahrnuje tyto stavební objekty:

SO 01 - M 1 N mez

Těleso lichoběžníkového tvaru, výšky cca 500 mm s šířkou v koruně 500 mm a 
sklony svahů 1 : 1,5, bude provedena skrývka ornice v tl. 300 mm a v šířce dle 
grafické části PD, dále bude proveden výkop se sklony svahů 1:1 do hloubky cca 
500 mm, násyp země bude prováděn po vrstvách z vykopané zeminy a kamenů, 
hutněn na 95 % PS, na závěr bude provedeno ohumusování v tl. 100 mm a osetí 
travní směsí s následnou nepravidelnou výsadbou místních druhů dřevin.
Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které 
budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m. Dále bude mez 
dočasně oplocena, aby byla zajištěna ochrana keřů proti okusu.

           Mez bude chránit stávající zástavbu obce a navržené zastavitelné území.

SO 02 - M 2 N mez

Mez bude provedena dle návrhu meze M 1 N, která je popsána v odstavci výše.
Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které 
budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m. Dále bude mez 
dočasně oplocena, aby byla zajištěna ochrana keřů proti okusu.
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SO 03 - M 3 N mez

Mez bude provedena dle návrhu meze M 1 N, která je popsána v odstavci výše.
Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které 
budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m. Dále bude mez 
dočasně oplocena, aby byla zajištěna ochrana keřů proti okusu.

SO 04 - M 4 N mez

Mez bude provedena dle návrhu meze M 1 N, která je popsána v odstavci výše.
Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které 
budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m. Dále bude mez 
dočasně oplocena, aby byla zajištěna ochrana keřů proti okusu.

SO 05 - M 5 N mez

Mez bude provedena dle návrhu meze M 1 N, která je popsána v odstavci výše.
Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které 
budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m. Dále bude mez 
dočasně oplocena, aby byla zajištěna ochrana keřů proti okusu.

SO 06 - M 6 N mez

Mez bude provedena dle návrhu meze M 1 N, která je popsána v odstavci výše. 
Rozdílný bude pouze sklon svahování a to 1:2.
Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které 
budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m. Dále bude mez 
dočasně oplocena, aby byla zajištěna ochrana keřů proti okusu.

SO 07 - M 7 N mez

Mez bude provedena dle návrhu meze M 1 N, která je popsána v odstavci výše. 
Rozdílný bude pouze sklon svahování a to 1:2.
Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které 
budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m. Dále bude mez 
dočasně oplocena, aby byla zajištěna ochrana keřů proti okusu.

SO 08 - M 8 N mez

Mez bude provedena dle návrhu meze M 1 N, která je popsána v odstavci výše.
Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které 
budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m. Dále bude mez 
dočasně oplocena, aby byla zajištěna ochrana keřů proti okusu.
Mez bude chránit stávající areál ZD Měčín před přívalovými srážkami.

SO 09 - M 9 N mez

Mez bude provedena dle návrhu meze M 1 N, která je popsána v odstavci výše.
Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které 
budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m. Dále bude mez 
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dočasně oplocena, aby byla zajištěna ochrana keřů proti okusu.

SO 10 - M 10 N mez

     Mez bude provedena dle návrhu meze M 1 N, která je popsána v odstavci výše.
Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které 
budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m. Dále bude mez 
dočasně oplocena, aby byla zajištěna ochrana keřů proti okusu.

SO 11 - P 1 N příkop

Koryto příkopu bude lichoběžníkového tvaru, hloubky cca 550 mm s šířkou ve dně 
600 mm a sklony svahů 1:2. Na svazích příkopu bude provedeno ohumusování 
v tl. 100 mm a osetí vhodnou travní směsí.
Ve staničení 0,01100 km bude vybudován propustek PR 6 N a ve staničení 
0,32450 km propustek PR 7, tyto navrhovány z profilu TBH Q 60/250 mm (DN 
600) se šikmými čely ve sklonu 1:1,5, před vtokem a za výtokem z propustku 
bude ve vzdálenosti 2,5 m proveden kamenný zához z LK do 50 kg.
Příkop bude ohraničen dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které budou 
zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m.

SO 12 - P 2 N příkop
Koryto příkopu bude lichoběžníkového tvaru, hloubky cca 550 mm s šířkou ve dně 
400 mm a sklony svahů 1:1,5. Na svazích příkopu bude provedeno ohumusování 
v tl. 100 mm a osetí vhodnou travní směsí. Tento bude budován v návaznosti na 
mez M 1 N.
Příkop bude ohraničen dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které budou 
zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m.
Příkop bude spolu s mezí chránit stávající zástavbu obce a navržené zastavitelné 
území.

SO 13 - P 3 N příkop

Příkop bude proveden dle návrhu příkopu P 2 N, který je popsán v odstavci výše. 
Tento bude budován v návaznosti na mez M 2 N.
Příkop bude ohraničen dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které budou 
zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m.

SO 14 - P 4 N záchytný příkop

Příkop bude proveden dle návrhu příkopu P 2 N, který je popsán v odstavci výše. 
Tento bude budován v návaznosti na mez M 10 N.
Příkop bude ohraničen dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které budou 
zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m.

SO 15 - P 5 N záchytný příkop

Příkop bude proveden dle návrhu příkopu P 2 N, který je popsán v odstavci výše. 
Tento bude budován v návaznosti na mez M 8 N.
Příkop bude ohraničen dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které budou 
zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m.

SO 16 - P 6 N záchytný příkop

Příkop bude proveden dle návrhu příkopu P 2 N, který je popsán v odstavci výše. 
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Ve staničení 0,03200 km bude vybudován propustek PR 5 N, tento je navrhován 
z profilu TBH Q 60/250 mm (DN 600) se šikmými čely ve sklonu 1 : 1,5, před 
vtokem a za výtokem z propustku bude ve vzdálenosti 2,5 m proveden kamenný 
zához z LK do 50 kg.
Příkop bude ohraničen dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které budou 
zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m.

SO 17 – REV 1 N revitalizace vodního toku

Odstranění zatrubněné části vodního toku a nahrazení otevřeným korytem, délka 
úpravy 461,73 m 
Ve staničení 0,42094 km bude provedeno připojení nově budovaného příkopu P 1 
N.

pro účely zadržování vody v krajině a jako protierozní a protipovodňová ochrana 
řešeného území

vše na p.p.č. 4368, 4495, 4566, 4761, 4891, 4879, 4769, 4391, 3776, 4507, 4373, 4558, 
4247, 4157, 4555 v k.ú. Měčín, v kraji Plzeňském, okrese Klatovy, obci Měčín, číslo 
hydrologického pořadí 1-10-03-0690-0-00, vodní útvar Úhlava od toku Točnický potok po 
ústí do toku Radbuza, kód vodního útvaru BER_0420, určení polohy (orientačně podle 
souřadnic X, Y určených v souřadnicovém systému JTSK): revitalizace Třebýcinky ZÚ 
1099518, 824 699, KÚ 1099245, 824 367

Pro provedení stavby vodních děl se podle ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. 
§ 115 odst. 1 stavebního zákona ukládají tyto podmínky a povinnosti:

1. Záměr bude umístěn a proveden v souladu s předloženou dokumentací pro 
stavební povolení zpracovanou v 01/2020 firmou VODOPLAN s.r.o. – Ing. 
Jaroslav Feiferlík, ČKAIT 0200940

2. Stavba bude provedena podle předložené a ve vodoprávním řízení ověřené 
dokumentace pro stavební povolení vypracovala v lednu 2020 firma VODOPLAN 
s.r.o., projektant Ing. Jaroslav Faiferlík, autorizovaný inženýr pro 
vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0200940; případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího projednání vodoprávního úřadu.   

3. Před zahájením výkopových prací budou na místě stavby ověřeny a vytýčeny trasy 
všech podzemních vedení a zařízení. Pracovníci na stavbě budou s polohou 
podzemních vedení prokazatelně seznámeni. Zemní a montážní práce 
v ochranných pásmech těchto zemních vedení budou prováděny dle podmínek 
jejich vlastníků, popř. provozovatelů uvedených v jejich vyjádřeních k povolované 
stavbě, a to zejména ČEZ Distribuce, a.s. (zn. 1115535035 ze dne 18. 5. 2021),  
CETIN, a.s. (čj: 549591/20 ze dne 19. 2. 2022), Grid Services, s.r.o. (zn: 
5002091490 ze dne 19. 2. 2020).

4. Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemních prvků podpěrných 
bodů nadzemního vedení bude tato skutečnost neprodleně oznámena na 
poruchovou linku 800 850 860. Zahrnutí těchto poškozených míst může být 
provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce a.s.
V ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22kV nebude trvale skladován žádný 
výkopový ani jiný materiál a ani nikterak zvyšována současná výšková nivelita 
země. Realizací stavby nesmí být znemožněn nebo podstatně znesnadněn přístup 
ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy.
Bude-li nutno přeložit zařízení distribuční soustavy je nutno v řádném předstihu 
zažádat o přeložku zařízení distribuční soustavy řešenou dle § 47 zák. 458/200 
Sb. V platném znění.
Před zahájením prací bude podána žádost o udělení souhlasu s činností a 
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umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. 
5. Záchytným příkopem P 5 N na pozemcích p.č. 4368 a 4328 v k.ú. Měčín nesmí být 

sníženo krytí výtlačného řadu VI veřejného vodovodu z Radkovického vrtu do 
vodojemu, nebo musí být provedena taková opatření, která zabrání zamrzání vody 
ve výtlačném řadu.

6. V pozemcích p.č. 4391 a 4392 v k.ú. Měčín (staničení 0,67510 km) nesmí být 
sníženo krytí řadů ani k jejich případnému zamrzání (výtlačného řadu V2 ze 
Skašovického vrtu a zásobovacího řadu veřejného vodovodu).

7. Úprava koryta Třebýcinka mezi staničením PS 8 – 0,2800 a PS 10 – 0,3600 bude 
upraveno tak, aby nezasahovala do trasy veřejného vodovodu TL DN 100, který je 
veden k areálu ZD Měčín. 

8. Pro realizaci revitalizace vodního toku Třebýcinka (REV 1 N) a navazujících 
zaústění příkopu P 1 N a zaústění příkopu P 5 N do stávajícího koryta Třebýcinky 
bude vyhotoven havarijní plán a povodňový plán po dobu výstavby.

9. Při hloubení nového koryta vodního toku bude provedeno vhodné opatření, aby 
nedocházelo ke znečišťování vody ve vodním toku.

10. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno technikovi správce vodního toku.
11. Stavební stroje na stavbě budou mít ekologické náplně.
12. V průběhu zemních prací budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných a 

kapalných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
13. Svrchní kulturní vrstvy půdy budou skryty odděleně a tyto opět využity.
14. Práce budou prováděny tak, aby na okolním zemědělském půdním fondu a jeho 

vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
15. Zamýšlené provádění prací bude včas projednáno s vlastníkem dotčené 

zemědělské půdy, nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat.
16. Před zahájením stavby stavebník oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo 

stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a to písemně zdejšímu 
speciálnímu stavebnímu úřadu.

17. Stavba vodních děl bude dokončena v termínu do 31. 12. 2026.
18. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jen závěrečná.
19. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání 

tohoto souhlasu k užívání vodního díla budou příslušnému vodoprávnímu úřadu 
předloženy doklady podle vyhlášky číslo 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí 
a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných 
vodoprávnímu úřadu, zejména pak doklad zhotovitele stavby o jejím dokončení 
a řádném provedení, dokumentace skutečného provedení stavby (dojde-li 
k odchylkám proti stavebnímu povolení) a geometrické zaměření provedené 
stavby v katastrální mapě.

Odůvodnění:
Obchodní firma Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Klatovy se sídlem Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy, požádala Městský úřad 
Klatovy, Odbor životního prostředí, podáním doručeným dne 10. 9. 2021 o vydání 
stavebního povolení pro stavbu vodního díla „Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín“.
Podáním žádosti bylo zahájeno řízení podle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona, dle 
příslušných ustanovení stavebního zákona a v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního 
řádu.  
Žádost byla podána na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 8 vyhlášky číslo 
183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o 
dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu (dále jen „vyhláška“), a doložena 
dokumentací, projektem a všemi povinnými doklady podle ust. § 10 a § 2 vyhlášky, a to:   
 MěÚ Klatovy, OVÚP – závazné stanovisko orgánu územního plánování ze dne 
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16. 3.. 2020 pod č.j. OVÚP/2061/20/Kr
 rozhodnutí Státního pozemkového úřadu ze dne 1. 6. 2015 pod č.j: SPU 

247152/2015
 MěÚ Klatovy - koordinované stanovisko č. 162/20 ze dne 21. 4. 2020
 MěÚ Klatovy, Odbor ŽP – závazné stanovisko orgánu  veřejné správy v  

odpadovém hospodářství ze dne 1. 4. 2020 pod č.j.: ŽP/3089/20/Kr
 MěÚ Klatovy, Odbor ŽP - závazné stanovisko státní správy lesů - souhlas ze dne 

15. 4. 2020 pod č.j.: ŽP/02037/20/KS
 MěÚ Klatovy, Odbor ŽP - vyjádření orgánu státní správy ochrany zemědělského 

půdního fondu ze dne 31. 3. 2020 pod č.j.: ŽP/3021/20/Rt
 Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Územní 

odbor Klatovy ze dne 5. 3. 2020 pod č.j.: HSPM-997-2/2020 KT
 Vyjádření ŠVAK a.s. ze dne 3. 3. 2020 pod zn.: Za/2020/2050/73
 stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy Praha, s.p., závod Berounka Plzeň 

zn.: PVL-16551/2020/340/Li PVL-3980/2020/SP ze dne 3. 3. 2020
 ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 18. 5. 2021 pod zn.: 1115535035
 stanovisko GridServices, s.r.o. ze dne 19. 2. 2020 pod zn.: 5002091490
 vyjádření firmy Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 19. 2. 2020 

č.j.: 549591/20
 zpráva o geotechnickém průzkumu; v 02/2020 vypracoval Mgr. Václav Rýdl, číslo 

oprávnění 2370/2018
 

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, dopisem ze dne 27. 11. 2021 oznámil 
všem účastníkům zahájení stavebního řízení, přičemž určil pro uplatnění případných 
námitek, popř. důkazů lhůtu do 10 dnů od doručení oznámení s upozorněním, že na 
pozdější námitky nebude brán zřetel. Stejná lhůta byla určena dotčeným orgánům pro 
uplatnění závazných stanovisek. Zároveň byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit 
se k podkladům rozhodnutí. V určených lhůtách nebyly vzneseny žádné námitky, bránící 
povolení stavby vodních děl dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. vodního zákona. Žádný 
z účastníků se k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

Podmínky pro provedení stavby stanovené pod č. 1, 2, 16, 17, 18 upřesňují průběh 
realizace stavby vodních děl, v podmínkách pod č. 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 jsou 
zakotveny oprávněné požadavky účastníků stavebního řízení a dotčených orgánů, 
podmínka pod č. 8 byla stanovena z důvodu možného ohrožení stavby povodněmi 
podmínky a podmínky č., 9, 10, 11 byly stanoveny pro ochranu povrchových vod před 
jejich mimořádným závažným zhoršením jakosti při provádění stavby. Poučení 
stavebníka o jeho povinnostech po dokončení stavby je specifikováno podmínkou č. 19.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Toto 
stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci
nebude stavba zahájena. Upozorňujeme stavebníka na dodržování povinností 
a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb - ustanovení § 152, § 153, § 154,    
§ 155, § 156, § 157 a § 160 stavebního zákona, dále na povinnosti vyplývající ze zákona 
číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zajištění 
záchranného archeologického výzkumu při výkopových pracích) a ze zákona číslo 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho prováděcími předpisy (likvidace odpadů vzniklých při stavbě). 

Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek 
„Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. 
Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly 
čitelné a ponechán na stavbě do zahájení užívání stavby. Štítek může být nahrazen 
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informační tabulí. 

Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zákona o vodách bylo zjištěno, že 
povolenými vodními díly za shora uvedených podmínek a povinností nedojde k porušení 
vodoprávních ani jiných oprávněných zájmů. 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

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
- ověřená projektová dokumentace
- štítek „Stavba povolena“ 

Doručí se
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a ust. § 109 písm. a) 
stavebního zákona (do vlastních rukou)
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj – Pobočka Klatovy 
se sídlem Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. c) 
stavebního zákona (do vlastních rukou)
Město Měčín, Farní 43, 340 12 Švihov
Římskokatolická farnost Švihov, Komenského 92, 340 12 Švihov
Václav Hora, Vřesová 1161/11, 326 00 Plzeň
Václav Hora, Měčín, Za Rybníkem 183, 340 12 Švihov
Marie Antonová, Žinkovy 153, 335 54 Žinkovy
Josef Tykal, Spojovací 219, 251 63 Strančice

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. e) 
stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) 
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb 
katastrální území Měčín: 
p.p.č. 3721, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3821, 4175, 4176, 4180, 4246, 4248, 4250, 
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4254, 4255, 4313, 4314, 4315, 4316, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 
4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4387, 4388, 4389, 4390, 
4391, 4392, 4393, 4425, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 
4437, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4479, 4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495, 
4496, 4497, 4498, 4499, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 
4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4556, 4557, 4558, 4559, 
4560, 4563, 4564, 4565, 4566, 4568, 4569, 4571, 4572, 4573, 4574, 4575, 4576, 4577, 
4578, 4582, 4636, 4637, 4638, 4639, 4650, 4651, 4652, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 
4662, 4707, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4714, 4716, 4755, 4758, 4759, 4760, 4761, 
4765, 4766, 4768, 4769, 4770, 4771, 4790, 4796, 4799, 4800, 4801, 4802, 4803, 4804, 
4805, 4806, 4807, 4808, 4814, 4815, 4871, 4872, 4873, 4874, 4875, 4876, 4877, 4878, 
4879, 4880, 4882, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4894, 4895, 4896, 4897

vlastníci veřejné technické infrastruktury 
ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň 
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., Koldinova 672, 339 01 Klatovy 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, přísp. organizace, Škroupova 18, 301 00 Plzeň 

Dotčené orgány (datovou schránkou)  
Hasičský záchranný sbor PK, územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy
Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR
Městský úřad Klatovy, Odbor dopravy - dopravní úřad  
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí - ochrana ZPF  
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí – orgán veřejné správy v odpadovém 
hospodářství  
Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a ÚP 

Na vědomí (datovou schránkou)
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)  
Městský úřad Měčín - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Obci Měčín 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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