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Stavební povolení k vodním dílům „Klatovy Plánické předměstí, technická 
vybavenost pro rodinné domy – vodovod a kanalizace“ s umístěním na níže 
uvedených pozemcích v k.ú. Klatovy 
 

ROZHODNUTÍ 
 
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 
 

vydává 
 
žadateli, který je účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu  
Obchodní firma nebo název: Klatovská stavební kancelář s.r.o. 
Adresa sídla firmy: Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2 
IČO: 25213776 
 
stavební povolení k provedení vodních děl - „Klatovy Plánické předměstí, technická 
vybavenost pro rodinné domy – vodovod a kanalizace“ podle ustanovení § 15 odst. 1 
vodního zákona a v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona zahrnující 
následující stavební objekty: 
 

- Objekt č. 301 – vodovod 

Rozvody vody jsou z plastového potrubí De 110 mm, De 90 mm a De 63 mm 
v celkové délce 1760,7 m. Připojení nového rozvodu vody na stávající vodovodní 
systém města je na potrubí TLT 100 v ulici Viléma Glose a na potrubí TLT 100 v ulici 
Maxima Gorkého. Trasy nových vodovodních rozvodů jsou vedeny v navržených 
obslužných komunikacích. Vodovod je umístěn na pozemcích parc. č. 2751/1, 
2751/4, 2751/5, 2751/6, 2751/7, 2751/8, 2751/9, 2763/1, 2763/2, 2765/1, 2768, 
2769, 2782/4, 2783, 2785/1, 2785/3, 3439/1, 3439/4, 3623/4, 3623/36, 3625 v k.ú. 
Klatovy 

 

- Objekt č. 302 – kanalizace jednotná 

Západní částí řešené lokality prochází stoka veřejné kanalizace ŽB 600/1100 mm. 
Z důvodu navržené parcelace je vyřešena přeložka části kanalizace z potrubí ŽB 
800 mm délky 180,9 m. Přeložka jednotné kanalizace začíná ve stávající šachtě 
1535 a ukončena ve stávající šachtě 1537. Do přeložky jednotné kanalizace je 
napojena nová jednotná kanalizace J1 z plastového podtrubí De 250 mm délky 
celkem 42,2 m. Trasy jsou vedeny v navržených obslužných komunikacích. Potrubí 
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jednotné kanalizace je umístěno na pozemcích parc.č. 2751/7, 2751/8, 2769 v k.ú. 
Klatovy. 

 

- Objekt č. 303 – kanalizace splašková 

V části lokality, kterou nelze z výškových důvodů gravitačně odkanalizovat budou 
splaškové vody odváděny do navržené „Čerpací stanice Plánické př.“. Nové stoky 
splaškové kanalizace jsou z plastového potrubí De 250 mm, De 225 mm. v celkové 
délce 796 m. Trasy jsou vedeny v navržených obslužných komunikacích. Potrubí 
splaškové kanalizace je umístěno na pozemcích parc.č. 2769, 3625, 2763/1, 2763/2, 
2765/1, 2751/4, 2751/6 v k.ú. Klatovy. 

 

- Objekt č. 304 – kanalizace dešťová 

Dešťové vody z celého řešeného území (jak z RD, tak z komunikací) jsou řešeny 
oddílně s výjimkou rodinného domu na pozemku č. 13, kde je navrženo odvádění 
dešťových vod společně se splaškovými vodami jednou kanalizační přípojkou do 
jednotné kanalizace.  

Koncepce nakládání se dešťovými vodami v řešené lokalitě je řešena převážně 
retencí s regulací odtoku a pouze okrajově vsakováním (cca 10% objemu dešťových 
vod). Lokalita je plošně rozdělena na dvě přibližně shodná území č. 1 a č. 2. Povodí 
každého území je svedeno do retenční nádrže RN 1 a RN 2 s tím, že regulovaný 
odtok z RN 2 je zaústěn do povodí území č. 1. Regulovaný odtok z retenční nádrže 
RN 1 je vyústěn do silničního příkopu sinice č. III/19122 ve směru Klatovy-Ostřetice, 
kterým jsou dešťové vody odváděny do místní vodoteče Čertovka. 

Nové stoky dešťové kanalizace jsou z plastového potrubí De 250 mm až De 500 mm 
v celkové délce 1116,2 m. Trasy jsou vedeny v navržených obslužných 
komunikacích. 

Pro regulovaný odtok z území č. 1 ve výši 12,0 l/s je min. čistý objem retence 
v retenční nádrži RN 1 200 m³ a maximální vsakovací využitelná plocha 410 m². 

Pro regulovaný odtok z území č. 2 ve výši 12,0 l/s je min. čistý objem retence 
v retenční nádrži RN 2 240 m³ a maximální vsakovací využitelná plocha 600 m².  

Potrubí dešťové kanalizace je umístěno na pozemcích parc.č. 2751/4, 2751/6, 
2751/7, 2751/8, 2763/1, 2763/2, 2765/1, 2769, 3623/35, 3625 v k.ú. Klatovy. 

Retenční nádrž RN1 je umístěna na pozemku parc.č. 2751/6 v k.ú. Klatovy u silnice 
č. III/19122.  

Retenční nádrž RN 2 je umístěna na pozemku parc.č. 2763/1 v k.ú. Klatovy 
v navrhovaném prostoru veřejného prostranství.  

 

- Objekt č. 305 – výtlak kanalizace 

Kanalizační výtlačný řad z plastového potrubí De 110 mm délky 364 m začíná 
v „Čerpací stanici Plánické př.“ a končí napojením do revizní šachty 1531 stávajícího 
kanalizačního systému města. Potrubí výtlaku vede souběžně s potrubím gravitační 
splaškové kanalizace. Potrubí výtlačného řadu je vedeno na pozemcích parc.č. 
2751/6, 2751/4 v k.ú. Klatovy. 

 

- Objekt č. 306 – čerpací stanice odpadních vod 

Technologie ČS je navržena shodně s obdobnými čerpacími stanicemi 
provozovanými na kanalizačním systému města, tzn. v suché šachtě , se separací 
pevných látek. Čerpání bude zajištěno dvojicí odstředivých čerpadel v uspořádání 
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1+1. Vnitřní průměr plastové samonosné šachty je 2,4 m, celková hloubka šachty 
3,51 m. Poklop  ČS je na kótě 420,97 m.n.m. Čerpací stanice je umístěna s ohledem 
na možnost odkanalizování i budoucí rozvojové plochy pod řešenou lokalitou do 
nejnižšího místa severovýchodní části pozemku parc.č. 2751/6 v k.ú. Klatovy. 

 

- Objekt č. 307 – přípojky vodovodu a kanalizace (vedlejší stavby povolené v rámci 
ÚR) 

Přípojky vody jsou z potrubí De 32 mm, v celkové délce 361,6 m, ukončené 
zaslepením cca 1 m za hranicí jednotlivých stavebních pozemků. Jedná se celkem o 
65 přípojek. 

Přípojka jednotné kanalizace z pozemku č. 13 je z potrubí De 160 délky 3,70 m. 
Přípojka je ukončena zaslepením cca 1 m za hranicí stavebního pozemku. 

Přípojky splaškové kanalizace jsou z potrubí De 160 mm, v celkové délce 353,7 m, 
ukončené zaslepením cca 1 m za hranicí jednotlivých stavebních pozemků. Jedná 
se celkem o 64 přípojek. 

Přípojky dešťové kanalizace pro pozemky rodinných domů jsou z potrubí De 160 
mm, v celkové délce 361,6 m, ukončené zaslepením cca 1 m za hranicí jednotlivých 
stavebních pozemků. Jedná se celkem o 64 přípojek. Přípojky dešťové kanalizace 
od uličních vpustí jsou z potrubí De 160 mm a De 200 mm v celkové délce 185,1 m. 
Přípojky jsou umístěny na pozemcích parc.č. 3439/1, 3623/4, 3623/36, 2751/4, 
2751/6, 2765/1, 2763/1, 2763/2, 3625, 2751/7, 2769, 2751/8, 2751/9 v k.ú. Klatovy. 

 
vše na p.p.č. 2751/1, 2751/4, 2751/5, 2751/6, 2751/7, 2751/8, 2751/9, 2763/1, 2763/2, 
2765/1, 2768, 2769, 2782/4, 2783, 2785/1, 2785/3, 3439/1, 3439/4, 3623/4, 3623/35, 
3623/36 a 3625  v k.ú. Klatovy, v kraji Plzeňském, okrese Klatovy, obci Klatovy, číslo 
hydrologického pořadí 1-10-03-0620-0-00, vodní útvar Točnický potok od pramene po 
Měcholupský potok, kód vodního útvaru BER_0380, přímé určení polohy stavby 
(orientačně podle souřadnic X,Y určených v souřadnicovém systému JTSK): střed území 
stavby 1107121; 833249, 
pro účely zajištění technické vodohospodářské infrastruktury – vodovod a kanalizace vč. 
dešťových retencí. Jedná se o stavbu občanské vybavenosti, která je součástí projektu 
výstavby technické infrastruktury pro novou obytnou zónu.   
 
 
Pro provedení stavby vodních děl se podle ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. 
§ 115 odst. 1 stavebního zákona stanovují tyto podmínky a povinnosti: 
 

1. Stavba bude provedena podle předložené a ve vodoprávním řízení ověřené 
dokumentace pro stavební povolení, kterou zpracovala v únoru 2022 Ing. M. 
Smolařová a ověřil Ing. M. Vlček, autorizovaný technik pro vodohospodářské 
stavby, spec. stavby zdravotnětechnické - ČKAIT 0201307; případné změny 
nesmí být provedeny bez předchozího projednání vodoprávního úřadu.   

2. 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.: 0101654562 ze dne 21. 12. 2021 a 
zn.: 1123239479 ze dne 24.1. 2022), CETIN a.s. (č.j.: 891751/21 ze dne 21.12. 
2021 a č.j.: 511666/22 ze dne 13.1. 2022), GasNet, s.r.o. Brno (zn.: 5002523123 
ze dne 22. 12. 2021 a zn.:5002532500 ze dne 9.2. 2022), T-Mobile Czech 
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Republic a.s. (zn.: E63067/21 ze dne 4.1. 2022), Šumavské vodovody a 
kanalizace a.s. (č.ž.: 20210279 ze dne 21.12. 2021), Město Klatovy, OVV 
(č.j.:OVV/5137/21/Wi ze dne 21.12.2021).  

3. Při realizaci stavby je nutno zabezpečit přechody přes výkopy tak, aby byl 
umožněn bezpečný přechod jednotlivých uživatelů objektů. Výkopy budou 
opatřeny zábradlím, řádně označeny a za snížené viditelnosti osvětleny 
výstražnými světly. O postupu prací v zastavěném území, kdy bude omezen 
přístup nebo příjezd k nemovitostem, budou dotčení občané předem informováni. 
Stavebník je povinen dbát, aby co nejméně rušil užívání sousedních objektů 
i pozemků a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno 
zabránit. 

4. V průběhu zemních prací musí investor učinit opatření k zabránění úniku pevných 
a kapalných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. 
Skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvy půdy a tyto při zahrnování tras opět využít. 
Provádět práce tak, aby na okolním zemědělském půdním fondu a jeho 
vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Po ukončení prací uvést 
dotčené pozemky do původního stavu. Projednat včas zamýšlené provádění prací 
s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, nebo jinou osobu oprávněnou tuto 
zemědělskou půdu užívat.  

5. Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Klatovy požadují: Vodovodní a kanalizační 
řad bude předán do majetku Města Klatovy. Před vlastní stavbou požaduje 
provozovatel vodovodů a kanalizací předání jednoho schváleného paré PD 
stavby za účelem provádění technického dohledu. Zhotovitel stavby umožní 
přístup technikům provozovatele vodohospodářské infrastruktury (ŠVAK a.s.) 
na staveniště v průběhu realizace stavby za účelem provádění technického 
dohledu. Při vlastní stavbě bude ŠVAK a.s. přizván k jednáním, týkajících se 
změn oproti schválené dokumentaci, ke kontrole uložení potrubí před zásypem 
a ke zkouškám vodotěsnosti. Pro zahájení technické přejímky bude předána 
dokumentace skutečného provedení stavby s geodetickým zaměřením 
předávaného vodovodu a kanalizace na mapovém podkladu (aktuální katastrální 
mapa) včetně souřadnic v grafické a digitální formě v měřítku (třída přesnosti 3) a 
kladečský plán vodovodu a kamerový monitoring kanalizace. 

6. MěÚ Klatovy, Hospodářský odbor stanovil následující podmínky zvláštního 
užívání místní komunikace p.p.č. 2782/4 v k.ú. Klatovy: Při pokládce inženýrských 
sítí požadujeme dodržení normy ČSN 7366005 – Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. Účel užívání – umístění vodovodního řadu. Způsob uložení 
– výkopem. Délka pokládky – 2 m. Materiál – PE DN 100. Toto povolení 
nenahrazuje povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace dle §25, odst. 4 
písm. c 3) zákona o pozemních komunikacích. Uvedené povolení k provedení 
stavebních prací v komunikaci bude vydáno na základě předchozí žádosti 
žadatele doplněné o souhlas vlastníka dotčeného pozemku a DI Policie ČR. 
Veškeré rekonstruované i nově zřizované sítě budou digitálně zaměřeny 
v souladu s ust. obecně závazné vyhlášky města Klatovy č. 1/2016 o vedení 
technické mapy města. Při provádění prací a konečné úpravy povrchu budou 
dodrženy technické podmínky pro povolování a provádění výkopů a zásypů rýh 
pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací TP 146 a Pravidla Rady 
města Klatov č. P 1/2011 v platném znění. Obrusná vrstva asfaltu bude přebalena 
v ucelené ploše za vnější hrany výkopu pro umístění vodovodního řadu 
s přezámkováním 0,5 m za hrany výkopu a bude přebalena odbornou firmou (viz. 
čl. IV, odst. 3 Pravidel RM). 

7. MěÚ Klatovy, Odbor dopravy – dopravní úřad stanovil následující podmínky 
k povolení zvláštního užívání silnice č. III/19122 v Klatovech ul. Maxima Gorkého: 
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Zvláštní užívání se povoluje na dobu životnosti inženýrské sítě. Uložení 
inženýrské sítě bude provedeno v místech vyznačených v situačním snímku, při 
dodržení TP 146 Ministerstva dopravy ČR. 

8. Před zahájením stavby stavebník oznámí termín zahájení stavby.  
9. Stavba bude provedena oprávněnou firmou Klatovská stavební společnost s.r.o., 

K Letišti 893, 339 01 Klatovy, IČO: 26 35 75 34, která bude zodpovídat za 
odborné provedení stavebních prací.  

10. Stavba bude dokončena v termínu do 31. 12. 2023. 
11. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jen závěrečná. 
12. 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 výsledky tlakových zkoušek vodovodního 
potrubí, výsledky zkoušek nepropustnosti potrubí kanalizace, doklad zhotovitele 
stavby o jejím dokončení a řádném provedení, závazná stanoviska dotčených 
orgánů k užívání stavby, dokumentace skutečného provedení stavby (dojde-li 
k odchylkám proti stavebnímu povolení) a geometrické zaměření provedené 
stavby v katastrální mapě.  

13. Se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo povolení 
k provozování povolených staveb vodních děl.  

 
 

Odůvodnění: 
 
Obchodní firma Klatovská stavební kancelář s.r.o. se sídlem Chodská 1032/27, 120 00 
Praha 2, IČO 25213776, požádala Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, 
podáním doručeným dne 13. 4. 2021 o vydání stavebního povolení ke stavbě vodních 
děl „Klatovy Plánické předměstí, technická vybavenost pro rodinné domy – 
vodovod a kanalizace“ s umístěním na pozemcích p.p.č. 2751/1, 2751/4, 2751/5, 
2751/6, 2751/7, 2751/8, 2751/9, 2763/1, 2763/2, 2765/1, 2768, 2769, 2782/4, 2783, 
2785/1, 2785/3, 3439/1, 3439/4, 3623/4, 3623/35, 3623/36 a 3625  v k.ú. Klatovy.  
 
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 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, a doložena dokumentací stavby 
a všemi povinnými doklady podle ust. § 10 citované vyhlášky, a to:    
 

 koordinované stanovisko MěÚ Klatovy č. 35/22 ze dne 25. 2. 2022 
 MěÚ Klatovy, Odbor ŽP - vyjádření z hlediska ZPF ze dne 26. 1. 2022 pod č.j. 

ŽP/856/22/Rt  
 MěÚ Klatovy, Odbor OVÚP – sdělení orgánu územního plánování ze dne 18. 1. 

2022 pod č.j.:OVÚP/452/22/My 
 MěÚ Klatovy, Odbor OVÚP – souhlas ze dne 18.1. 2022 pod 

č.j.:OVÚP/457/22/My   
 závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem 

v Plzni ze dne 20. 1. 2022 pod zn.: KHSPL/942/21/2022 
 stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo 

nábřeží 14, 301 00 Plzeň zn.: PVL-19163/2022/340/Hu a PVL-4139/2022/SP 
ze dne 11. 3. 2022 
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 MěÚ Klatovy, Odbor dopravy – dopravní úřad, rozhodnutí o povolení zvláštního 
užívání silnice ze dne 2.6. 2021 pod č.j.:OD/9372-3/21/Dj 

 MěÚ Klatovy, Hospodářský odbor – rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 
místní komunikace ze dne 19.7. 2021 pod č.j.:HO/1365/21/Val 

 MěÚ Klatovy, Odbor OVÚP – rozhodnutí o povolení vyjímky ze dne 17.9. 2021 
pod č.j.:OVÚP/7601/21/My 

 MěÚ Klatovy, Odbor OVÚP – rozhodnutí o umístění stavby ze dne 29.11.2021 
pod č.j.:OVÚP/9692/21/My  

 MěÚ Klatovy, Odbor rozvoje města – stanovisko města ke vstupu na pozemky 
města ze dne 30.8. 2021 pod č.j.:ORM/2719/21/Vi 

 ŠVaK a.s. - souhlas s navrženým řešením výstavby vodovodu a kanalizace ze 
dne 24.1. 2022 pod zn.:Za/2022/2250038 

 souhlasy majitelů dotčených pozemků stavbou a ochrannými pásmy vyznačené 
na situaci stavby 

 smlouva o zřízení stavby technické infrastruktury mezi vlastníky dotčených 
pozemků a stavebníkem (Klatovská stavební kancelář s.r.o.) ze dne 30.4. 2022 

 smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy jako budoucím 
obdarovaným a společností Klatovská stavební kancelář s.r.o. jako budoucí dárce 
ze dne 4.3. 2022 

 plnou mocí pro zastupování ze dne 1.7. 2021 
 sdělení firmy ČEZ Distribuce a.s. (zn.: 0101654562 ze dne 21. 12. 2021) 
 vyjádření k PD  firmou ČEZ Distribuce a.s. (zn.: 1123239479 ze dne 24.1. 2022) 
 vyjádření společnosti CETIN a.s. (č.j.: 891751/21 ze dne 21.12. 2021 a č.j.: 

511666/22 ze dne 13.1. 2022) 
 stanovisko společnosti GasNet, s.r.o. Brno (zn.: 5002523123 ze dne 22. 12. 2021 

a zn.:5002532500 ze dne 9.2. 2022) 
 vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (zn.: E63067/21 ze dne 4.1. 

2022) 
 Šumavské vodovody a kanalizace a.s. - vyjádření k existenci vodohospodářského 

zařízení (č.ž.: 20210279 ze dne 21.12. 2021) 
 MěÚ Klatovy, Odbor vnitřních věcí – vyjádření k existenci datových sítí 

(č.j.:OVV/5137/21/Wi ze dne 21.12.2021)   
 
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí opatřením pod č.j.: ŽP/3985/22/Hs 
ze dne 11. 5. 2022 oznámil všem účastníkům zahájení stavebního a vodoprávního 
řízení, a jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala 
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu 
provádění, upustil ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě 
i ústního jednání, a zároveň určil lhůtu do 10 dnů od doručení oznámení, do kdy mohly 
dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popř. důkazy 
s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, nebude 
přihlédnuto. Současně byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se v určené lhůtě 
k podkladům rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu.  
 
V určených lhůtách nebyly vzneseny žádné námitky, bránící povolení stavby vodních děl 
dle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona. Žádný z účastníků se k podkladům rozhodnutí 
nevyjádřil.  
 
Podmínky pro provedení stavby stanovené pod č. 1, 8 až 11 upřesňují průběh realizace 
stavby vodních děl a v podmínkách pod č. 2 až 7 jsou zakotveny oprávněné požadavky 
účastníků řízení, dotčených orgánů a ochrana veřejných zájmů. Poučení stavebníka 
o jeho povinnostech po dokončení stavby je specifikováno podmínkami č. 12 a 13.        
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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 541/2020 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 
informační tabulí.  
 
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost 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 schválením stavebního záměru za dodržení stanovených 
podmínek nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, a lze předpokládat, že 
záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru 
povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, 
a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.  
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. h) zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, ve výši 3000 Kč, a uhrazen dne 17. 5. 2022. 
 
 
 
 
 
 
Doručí se: 
Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ust. § 94k stavebního zákona 
(do vlastních rukou)  
Obchodní firma Klatovská stavební kancelář s.r.o. se sídlem Chodská 1032/27, 120 00 
Praha 2, IČO 25213776 
Bouša Petr Ing., Žitná 885, 33901 Klatovy - Klatovy IV 
Červený Zbyněk Ing., Ječná 945, 33901 Klatovy - Klatovy IV 
Osvald Michal, Maxima Gorkého 645, 33901 Klatovy - Klatovy II 
Osvaldová Věra, Maxima Gorkého 645, 33901 Klatovy - Klatovy II 
Plzáková Kateřina, Brněnská 1280/61, 32300 Plzeň - Severní Předměstí 
Valdmanová Lenka, Nádražní 120, 34022 Nýrsko 
MASO WEST s.r.o., Za Mototechnou 1619, 15500 Praha - Stodůlky 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, 
326 00 Plzeň - Koterov 
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň 
GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy II 
SK Klatovy 1898, z.s., Procházkova 440, 33901 Klatovy 
Město Klatovy 
 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. e) 
stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)  
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb:  

st. p. 2210, 2601/1, 2601/2, 2601/3, 2601/4, 2601/5, 2601/6, 2601/7, 2601/8, 2601/9, 
2601/10, 2601/11, 2601/12, 2601/13, 2601/14, 2601/15, 2601/16, 2601/17, 2601/18, 
2601/19, 2601/20, 2601/21, 2601/22, 2601/23, 2601/24, 2602/1, 2602/2, 2602/3, 2602/4, 
2602/5, 2602/6, 2602/7, 2602/8, 2602/9, 2602/10, 2602/11, 2602/12, 2602/13, 2602/14, 
2602/15, 2602/16, 2602/17, 2602/18, 2602/19, 2602/20, 2602/21, 2602/22, 2602/23, 
2602/24, 2602/25, 2602/26, 2602/27, 2602/28, 2602/29, 2602/30, 2602/31, 2602/32, 
2602/33, 2602/34, 2602/35, 2602/36, 2602/37, 2602/38, 2602/39, 2602/40, 2602/41, 
4172/1, 5795/1, 5795/2, parc. č. 2504/1, 2505/2, 2505/3, 2505/4, 2505/5, 2508, 2509/1, 
2535/18, 2762/1, 2762/2, 2766, 2767, 2770/2, 2770/5, 2770/6, 2770/7, 2770/8, 2770/9, 
2770/10, 2770/22, 2775/1, 2775/20, 2775/24, 2775/27, 2775/28, 2775/29, 2775/30, 
2775/32, 2782/3, 2782/5, 2782/6, 2782/9, 2785/2, 2785/18, 2785/19, 3623/18, 3623/19, 
3623/20, 3623/21, 3623/22, 3623/23, 3623/24, 3623/25, 3624/1, 3624/5, 3624/6, 
3792/155, 3792/157, 4242/530, 4242/533, 4242/541 v katastrálním území Klatovy 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, byly vlastníci 
pozemků a staveb v souladu s ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni 
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. 

Okruh účastníků podle § 85 odst. 2 b) stavebního zákona byl vzhledem k povaze záměru 
omezen na vlastníky pozemků a staveb přímo sousedících s pozemky, na kterých je 
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záměr umístěn. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a 
nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. 
 
 
Dotčené orgány  
Krajská hygienická stanice PK, územní pracoviště 339 01 Klatovy 
Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR 
Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a ÚP 
Městský úřad Klatovy, Odbor dopravy 
Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí 
Městský úřad Klatovy, Hospodářský odbor 
Městský úřad Klatovy, Odbor rozvoje města 
 

Na vědomí (veřejnou vyhláškou) 

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)  

 

 

 

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. 
 
 
 
 
 
 


