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Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a vodoprávního 
řízení s upuštěním od ústního jednání pro stavební záměr „Janovice nad Úhlavou 
– splašková kanalizace, 1. etapa s umístěním na pozemcích st. č. 711, parc. č. 
2407/125, 2407/148, 2407/151, 2407/153, 2407/154, 2407/161, 2407/177, 2407/179, 
2407/180, 2407/181, 2407/214, 2407/217, 2407/220, 2407/231, 2407/275, 2407/281, 
2407/285, 2407/310, 2107/317 v k.ú. Janovice nad Úhlavou“

Společnost ČEVAK a.s., provozní středisko Ostravská 169/IV, 339 01 Klatovy, 
zastupující na základě plné moci Město Janovice nad Úhlavou, IČO: 00255611, 
Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou, požádala Městský úřad Klatovy, Odbor 
životního prostředí podáním doručeným dne 21.12.2022 o vydání společného územního 
a stavebního povolení pro stavební záměr „Janovice nad Úhlavou – splašková 
kanalizace, 1. etapa s umístěním na pozemcích st. č. 711, parc. č. 2407/125, 2407/148, 
2407/151, 2407/153, 2407/154, 2407/161, 2407/177, 2407/179, 2407/180, 2407/181, 
2407/214, 2407/217, 2407/220, 2407/231, 2407/275, 2407/281, 2407/285, 2407/310, 
2107/317 v k.ú. Janovice nad Úhlavou“ podle ust. § 94j níže uvedeného stavebního 
zákona. 

Rozsah a účel požadovaného záměru: 
• SPLAŠKOVÁ KANALIZACE: STOKA A DN 300 – CELK. DL. 560,0 m:

PVC-U SN12 (315/10,0 mm) dl. 482,6 m, 
PP SN12 (315/12,1 mm) dl. 77,4 m
Stoka A bude napojena v nové revizní šachtě Š1 na stávající nátok DN 400 na 
hrubé předčištění ČOV „Develop“, vedoucí ze stávající Š1D. V šachtě Š16 bude 
ukončena 1. etapa.

• PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE:
STOKA D PP SN12 DN800 (904/792/5,5 mm) – 88,1 m, počet šachet – 4 ks
STOKA D-1 PP SN12 DN800 (904/792/5,5 mm) – 13,4 m, počet šachet – 1 ks
Jedná se o vynucenou stavbu z důvodu budování nové splaškové kanalizace. 
Zároveň bude část stávající dešťové kanalizace vyřazena z provozu včetně 
stávajících šachet.

• KANALIZACE PŘÍPOJKY (19 ks): DN 150-300 – CELK. DL. 507,0 m:
PVC KG SN8 DN 150 (160/4,7 mm) – celk. dl. 327,7 m,
PVC KG SN8 DN 200 (200/5,9 mm) – celk. dl. 72,2 m,
PVC-U SN12 (315/10,0 mm) – celk. dl. 62,1 m

• PŘELOŽKY VODOVODU: PE100 TS SDR11 5/4 (50/4,6 mm) – CELK. DL.      
22,0 m

Dle rozdělovníku
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Účelem stavby – navrhovaná stavba zajistí oddělení odvádění odpadních vod 
splaškových na čistírnu odpadních vod a oddělené odvádění dešťových vod s vyústěním 
do vodního recipientu. Toto řešení podstatným způsobem zlepší ochranu kvality 
povrchových vod v recipientu – v potoce Jelenka a současně ve vodárenském toku 
v řece Úhlavě. K tomuto zlepšení dojde i možnou optimalizací provozu čistírny 
odpadních vod a zlepšením kvality čištění odpadních vod v jednotlivých parametrech.  

Stavba bude umístěna na pozemcích: 
st. č. 711 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2407/125 (ostatní plocha), 2407/148 
(ostatní plocha), 2407/151 (ostatní plocha), 2407/153 (ostatní plocha), 2407/154 (ostatní 
plocha), 2407/161 (ostatní plocha), 2407/177 (ostatní plocha), 2407/179 (ostatní plocha), 
2407/180 (ostatní plocha), 2407/181 (ostatní plocha), 2407/214 (ostatní plocha), 
2407/217 (ostatní plocha), 2407/220 (ostatní plocha), 2407/231 (ostatní plocha), 
2407/275 (ostatní plocha), 2407/281 (ostatní plocha), 2407/285 (ostatní plocha), 
2407/310 (ostatní plocha), 2107/317  (ostatní plocha), v k.ú. Janovice nad Úhlavou; 
lokalita stavby se nachází v povodí významného vodního toku Jelenka – IDVT 
10100410, č.h.p. 1-10-03-0290-0-00, v útvaru povrchových vod: BER_0340 Jelenka      
od pramene po ústí do toku Úhlava, v útvaru podzemních vod: 63101 Krystalinikum 
v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, určení polohy stavby (orientačně podle souřadnic X, Y 
určených v souřadnicovém systému JTSK): začátek stoky A, Š1 – X= 1112890,             
Y= 841267, konec stoky A, Š16 – X= 1113221, Y= 841553.

Projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení pro stavbu „Janovice 
nad Úhlavou, splašková kanalizace, 1. etapa“, kterou vypracovala společnost ČEVAK 
a.s., Ing. Jan Petrmichl, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 
0201101, v 11/2020.

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, 
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 společného 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Účastníci společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení mohou 
uplatnit své námitky, popř. důkazy nejpozději do 15 dnů od doručení 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 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 v úředních hodinách MěÚ Klatovy. 
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 
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.

Mgr. Renata Chvojková
vedoucí odboru ŽP
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Doručí se:
Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ust. § 94k stavebního zákona 
(do vlastních rukou) 
Společnost ČEVAK a.s., provozní středisko Ostravská 169/IV, 339 01 Klatovy, 
zastupující na základě plné moci Město Janovice nad Úhlavou, IČO: 00255611, 
Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou 
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Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ust. § 94k písm. e) stavebního 
zákona (veřejnou vyhláškou)
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb
p.č.st. 661 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 665 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 666 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 675 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 676 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st. 677 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 678 (zastavěná plocha          
a nádvoří), st. 679 (zastavěná plocha a nádvoří) , st. 680 (zastavěná plocha a nádvoří), 
st. 707 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 711 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 712 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 715 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 716 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st. 717 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 718 (zastavěná plocha          
a nádvoří), st. 748 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 822 (zastavěná plocha a nádvoří), 
st. 844 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 845 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 875 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 886/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 918 (zastavěná 
plocha a nádvoří), 2402/3 (orná půda), 2402/9 (orná půda), 2407/1 (ostatní plocha), 
2407/5 (ostatní plocha), 2407/124 (ostatní plocha), 2407/136 (ostatní plocha), 2407/144 
(ostatní plocha), 2407/151 (ostatní plocha), 2407/183 (ostatní plocha), 2407/221 (ostatní 
plocha), 2407/222 (ostatní plocha), 2407/223 (ostatní plocha), 2407/243 (ostatní plocha), 
2407/277 (ostatní plocha), 2407/292 (ostatní plocha), 2407/311 (ostatní plocha), 
2407/312 (ostatní plocha), 2407/315 (ostatní plocha), 2407/316 (ostatní plocha), 
2407/324 (ostatní plocha), 2407/335 (ostatní plocha), 2941 (ostatní plocha) vše v k.ú. 
Janovice nad Úhlavou

vlastníci veřejné technické infrastruktury 
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

Dotčené orgány
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor 
Klatovy, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy
Krajská hygienická stanice se sídlem v Plzni, územní pracoviště, 339 01 Klatovy
Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR
Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a ÚP

Na vědomí
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 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 Janovice nad Úhlavou - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Obci 
Janovice nad Úhlavou po dobu 15 dnů (s potvrzením o vyvěšení a sejmutí vrátit zpět na 
MěÚ Klatovy, OŽP)

Poučení:
Běh patnáctidenní 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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