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Oznámení o zahájení stavebního a vodoprávního řízení s upuštěním od ústního jednání 
ve věci stavebního povolení pro stavbu vodního díla „Silnice II/186 PRŮTAH 
BOLEŠINY - REKONSTRUKCE - dešťová knl., splašková knl. a vodovod“ s umístěním 
na níže uvedených pozemcích v k.ú. Bolešiny 
 
Společnost MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K pile 939, 339 01 Klatovy, IČ: 28057198 
zastupující na základě plné moci Obec Bolešiny se sídlem Bolešiny 10, 339 01 Klatovy, IČ: 
00255246 požádala Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí podáním doručeným 
dne 22.6.2022 o vydání stavebního povolení podle ust. § 15 níže uvedeného vodního zákona 
pro stavbu vodního díla „Silnice II/186 PRŮTAH BOLEŠINY - REKONSTRUKCE - dešťová 
knl., splašková knl. a vodovod“ s umístěním na p.p.č. 2040/2, 1499/6, 1499/9, 1631/19, 
1253/2, 1253/5, 1253/57, 2059/1, 3236, 2047/3, 2119, 2418, 3160, 3162, 3163, 2121/1, 
1631/2, 2059/1, 2059/3,  v k.ú. Bolešiny 
 
Popis stavby: 
SO 301 – Dešťová kanalizace: „D2“ (DN 250; 97,0 m), „D3“ (DN 300 - DN 500, celková 
délka 628,4 m) + D31-D80 (DN 300; 9,8 m) a D41-D90 (DN 300; 14,1 m), „D4“ (DN 250 – 
DN 300; 125 m), nově budovaný propustek „D5“ (DN 600; 45,3 m). Kanalizace bude sloužit 
k odvádění dešťových vod z komunikací, chodníků a přilehlých nemovitostí. Úsek kanalizace 
„D2“ bude veden levou polovinou vozovky a zaústěn do stávající kanalizace BT 400; „D3“ 
bude zaústěna do potrubí HOBAS 1400 mm. Bude využito stávající odbočné šachty 
z vysazené odbočky na potrubí PVC 500, trasa povede nejprve v levé polovině vozovky a 
následně přejde do pravé poloviny. Trasa bude vedena až na p.p.č. 2121/1, kde bude 
připraveno budoucí možné napojení havarijního přepadu z rybníčku na p.p.č. 2120.  
Pro připojení přilehlých nemovitostí jsou navrženy dešťové kanalizační přípojky DN 150 
v celkové délce 123,7 m. 
SO 303 – Splašková kanalizace: je navržena Stoka A14 (DN 250; 158 m), která bude vedena 
v trase stávající jednotné kanalizace a bude zaústěna do stávající šachty Š16 umístěné na 
stoce A;     
Prodloužení stoky A7 (DN 250; 61,2 m), která bude vedena v trase stávající jednotné 
kanalizace a bude zaústěna do stávající šachty Š172 umístěné na stoce A7; 
Prodloužení stoky A9 (DN 250; 36,5 m), která bude vedena v trase stávající jednotné 
kanalizace a bude zaústěna do stávající šachty Š191 umístěné na stoce A7; 
Prodloužení stoky A (DN 250; 315,2 m), které bude vedeno v trase stávající jednotné 
kanalizace; 
Stoka A11 (DN 250; 11,4 m), která bude vedena v trase stávající jednotné kanalizace a bude 
zaústěna do nové šachty Š351 umístěné na prodloužené stoce A; 
Stoka A12 (DN 250; 122,6 m), která bude zaústěna do nové šachty Š359 umístěné na 
prodloužené stoce A. 
Pro připojení přilehlých nemovitostí jsou navrženy splaškové kanalizační přípojky DN 150 
v celkové délce 177,8 m. 
SO 305 – Vodovod: celková délka 168,2 m. Vodovodní řad B (PE 110; 14,6 m a PE 110; 17,9 
m); vodovodní řad A2 (PE 90; 135,7 m). Na vodovod bude osazen 1 nový podzemní hydrant, 
který bude sloužit jako odvzdušňovací. Součástí stavby budou úpravy stávajícího vodovodu a 
výměna šoupat, hydrantů a přípojkových uzávěrů. Vodovodní přípojky pro jednotlivé 
nemovitosti byly povoleny územním rozhodnutím č.j. OVÚP/6867/19/Ka ze dne 31.3.2020. 
 
 

Dle rozdělovníku 
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Dešťová knl., splašková knl. a vodovod budou umístěny na p.p.č. 2040/2 (ostatní plocha), 
1499/6 (ostatní plocha), 1499/9 (zahrada), 1631/19 (ostatní plocha), 1253/2 (ostatní plocha), 
1253/5 (ostatní plocha), 1253/57 (ostatní plocha), 2059/1 (ostatní plocha), 3236 (zahrada), 
2047/3 (ostatní plocha), 2119 (ostatní plocha), 2418 (ostatní plocha), 3160 (ostatní plocha), 
3162 (ostatní plocha), 3163 (ostatní plocha), 2121/1 (ostatní plocha), 1631/2 (ostatní plocha), 
2059/1 (ostatní plocha), 2059/3 (ostatní plocha),  vše v k.ú. Bolešiny, kraj Plzeňský, okres 
Klatovy, obec Bolešiny, v povodí významného vodního toku Točnický potok IDVT: 10250618, 
ČHP 1-10-03-0590-0-00, HGR 6310, ID VÚ podzemních vod 63101 – Krystalinikum v povodí 
horní Vltavy a Úhlavy, ID VÚ povrchových vod BER_0380 Točnický potok od pramene po 
Měcholupský potok, určení polohy stavby (orientačně podle souřadnic X, Y určených 
v souřadnicovém systému JTSK): dešťová knl. „D2“ začátek: 1106683,3740, 829505,9001, 
konec: 1106681,7039, 829595,6477; „D3“ začátek: 1106681,1757, 829467,0112, konec: 
1106610,5507, 828848,5732; D31-D80 začátek: 1106682,3176, 829366,9459, konec: 
1106672,4869, 829366,4470; D41-D90 začátek: 1106617,7040, 829018,5554, konec: 
829020,0163, 1106604,1483; „D4“ začátek: 1106648,1737, 828716,7662, konec: 
110661,3701, 828652,2169; „D5“ začátek: 1106694,2058, 828604,6763, konec: 
1106704,6650, 828565,4390; splašková knl. Stoka A14 začátek: 1106689,1400, 
829386,0300, konec: 1106640,3351, 829241,4436; Prodloužení stoky A7 začátek: 
110666,1996, 829197,1996, konec: 1106636,2845, 829145,4630; Prodloužení stoky A9 
začátek: 1106647,46, 829117,15, konec: 1106632,3369, 829092,7630; Prodloužení stoky A 
začátek: 1106635,98, 829067,98, konec: 1106615,32, 828763,95; Stoka A11 začátek: 
1106612,4349, 829018,0362, konec: 1106601,0340, 829019,0705; Stoka A12 začátek: 
1106628,8902, 828727,4856, konec: 1106610,8027, 828608,9638; vodovod  Vodovod řad B 
– křížení silnice – 14,6 m začátek: 1106691,9006, 829468,8296, konec: 1106678,9064, 
829468,8296; Vodovod řad B – křížení sinice – 17,9 m začátek: 1106621,3620, 
829019,3105, konec: 1106603,5576, 829021,3260; Vodovod řad A2 začátek: 1106638,6920, 
828732,1204, konec: 1106609,6132, 828608,1716. 
 
Projektovou dokumentaci pro stavební povolení vypracovala v 10/2021 firma MACÁN 
PROJEKCE DS s.r.o., ved. projektant Ing. Tomáš Macán; vodohospodářskou část 
vypracovala fa. AQUAŠUMAVA s.r.o., projektanti Ing. Nikola Bufková a Ing. Igor Kasalický, 
zodpovědný projektant: Ing. Martina Hřebeková autorizovaný inženýr pro stavby vodního 
hospodářství, krajinného inženýrství a pozemní stavby, ČKAIT 0101643.  
 
Uvedeným dnem podání bylo zahájeno stavební 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 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 

oznamuje zahájení stavebního a vodoprávního řízení 
 
podle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona, v souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu a dle 
ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad 
pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští ve 
smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. 
 
Účastníci řízení mohou v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona a ust. § 112 odst. 2 
stavebního zákona uplatnit své námitky, popř. důkazy nejpozději do 10 dnů od doručení 
tohoto oznámení jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě uplatní svá závazná 
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stanoviska dotčené orgány.  
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 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 nebo požadavkům 
dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo jiné věcné právo 
k pozemku nebo stavbě. 
Obec uplatňuje 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. Jiří Uhlík 
zast. vedoucí odboru ŽP 
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
Doručí se: 
Účastníci řízení ve věci povolení stavby vodních děl dle ust. § 115 vodního zákona a ust. § 
109 stavebního zákona (do vlastních rukou) 
Společnost MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K pile 939, 339 01 Klatovy, IČ: 28057198 
zastupující na základě plné moci Obec Bolešiny se sídlem Bolešiny 10, 339 01 Klatovy, IČ: 
00255246 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 326 00 Plzeň - Koterov 
 
Účastníci stavebního řízení ve věci povolení stavby vodních děl dle ust. § 115 vodního 
zákona a ust. § 109 písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) 
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb 
p.p.č. 2564, 1500/1, 2247, 2252, 2251, 1399/9, 1399/7, 1494/2, 1496/1, 1496/2, 1499/5, 
1496/3, 1499/7, 1499/1, st. 73, 1499/10, 1499/2, 1/2, st. 1, 1/3, 1/5, 4/3, 1/6, 4/2, st. 3, st. 4, 
st. 5, st. 156, 2059/7, 12, st. 6/1, 2059/3, st. 6/2, 16/3, 16/2, 16/4, st. 7, st. 9/1, 21/2, st. 10, 
24, st. 11, 26/2, 25/2, 2076, st. 13/2, 25/2, 34, st. 14/1, st. 14/2, 42, 2059/4, 43, 2079, st. 56, 
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44/2, st. 57, 44/3, st. 58/4, 44/5, st. 59, 44/16, st. 61, 453/2, 452/2, 452/3, 452/1, 445/6, st. 
177/1, st. 177/2, st. 177/3, 445/5, 437/1, 2398, 2399, 2400, 2402, 2404, 2406, 2407, 2409, 
2411, 2413, 2419, 2420, 2422, 2424, 427/7, 2335, 2333, 2644, 2645, 2646, 2588, 2587, 
2585, 2583, 1631/42, st. 79, 1631/10, 1631/9, st. 78/1, 1631/44, 2246, 1631/7, 1631/43, 
1631/37, 1631/40, st. 70, st. 66, st. 67, 1631/14, st. 52/1, st. 52/2, 92/1, 92/5, 2050/12, 
2059/20, 2059/23, st. 46/2, st. 45, 2059/9, 2059/18, 2059/10, 2059/11, 2059/19, st. 41, st. 40, 
st. 39, 83/3, 83/2, st. 37/1, st. 65, st. 62, st. 36, st. 35, 223, 80/3, 2059/3, 32/37, 44/1, st. 16/1, 
44/7, 45/2, 45/1, st. 72/1, 2081, 2080, 371, 2120, 2121/2, 370/2, 2122, 2123, 2124, 2126, 
2144, 2146 v katastrální území Bolešiny 
 
vlastníci veřejné technické infrastruktury (datovou schránkou) 
ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň  
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko 
správce toku (datovou schránkou) 
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň 
 
Dotčené orgány  
Krajská hygienická stanice PK, územní pracoviště Klatovy 
Městský úřad Klatovy, Odbor dopravy  
Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a územního plánování 
Policie české republiky, Dopravní inspektorát Klatovy 
 
 
(na dodejku) 
Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce 
v Klatovech po dobu 10 dnů (s potvrzením vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)   
Obecní úřad Bolešiny - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Bolešiny po dobu 
10 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. 
 


