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Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a vodoprávního 
řízení s upuštěním od ústního jednání ve věci společného územního a stavebního 
povolení pro stavební záměr „Nýrsko - Havlíčkova - obnova kanalizace“ 
s umístěním na pozemcích p.č. 1596/1, 1629/1, 1629/25, 1629/28, 1629/29, 1629/13, 
1629/27, 1628/2, 1629/24, 1629/26, 1629/3, 1629/6, 1634/3 a 1634/1 v k.ú. Nýrsko 
 
Ing. Jan Petrmichl, nar. 8. 2. 1965, bytem Koldinova 226, 339 01 Klatovy II, zaměstnanec 
obchodní firmy ČEVAK, a.s. (adresa pro doručování: ČEVAK, a.s., Ing. Jan Petrmichl, 
Ostravská 169/IV, 339 01 Klatovy), zastupující na základě plné moci Město Nýrsko se 
sídlem Náměstí 122, 340 22 Nýrsko - IČ: 00255921, požádal Městský úřad Klatovy, 
Odbor životního prostředí podáním doručeným dne 20. 1. 2021 o vydání společného 
územního a stavebního povolení pro stavební záměr „„Nýrsko - Havlíčkova - obnova 
kanalizace“ s umístěním na pozemcích p.č. 1596/1, 1629/1, 1629/25, 1629/28, 1629/29, 
1629/13, 1629/27, 1628/2, 1629/24, 1629/26, 1629/3, 1629/6, 1634/3 a 1634/1 v k.ú. 
Nýrsko podle ust. § 94j níže uvedeného stavebního zákona.  
 
Rozsah a účel požadovaného záměru:  
 Jednotná kanalizace - gravitační kanalizace v Havlíčkově ulici, která bude napojena 

na stávající systém stokové sítě se zakončením na centrální ČOV Nýrsko  
                                        - stoka A o celkové délce 326,7 m a z potrubí PVC-U SN12    
DN 500 (500/16,5 mm) 
                                        - stoka AA o celkové délce 6,9 m a z potrubí PVC-U SN12      
DN 300 (315/10,0 mm) 
 Kanalizační přípojky: z potrubí PVC KG SN8 DN 150 (160/4,7 mm), 34 ks, celková 

délka 156,7 m                                         
- účelem je zajištění bezpečného odvádění veškerých splaškových vod z obytných 
objektů a dešťových vod z přilehlých nemovitostí a zpevněných ploch.   
 
Kanalizační stoka A bude umístěna na pozemcích p.č. 1629/1 (ostatní plocha) a 1596/1 
(ostatní plocha); kanalizační stoka AA bude umístěna na pozemcích p.č. 1629/1 (ostatní 
plocha), 1629/28 (ostatní plocha), 1629/27 (ostatní plocha),a 1628/2 (ostatní plocha); 
kanalizační přípojky budou umístěny na pozemcích p.č. 1629/1 (ostatní plocha), 1629/3 
(ostatní plocha),  1629/6 (ostatní plocha), 1629/28 (ostatní plocha), 1629/329 (ostatní 
plocha), 1629/26 (ostatní plocha), 1629/25 (ostatní plocha), 1629/24 (ostatní plocha) a 
1629/13 (ostatní plocha) , vše v k.ú. Nýrsko, určení polohy stavby (orientačně podle 
souřadnic X, Y určených v souřadnicovém systému JTSK): napojení na kanalizaci v ulici 
Palackého, RŠ 1117538, 847521, napojení na kanalizaci v ulici Petra Bezruče,Š1 
1117277, 847323. 
   
Projektovou dokumentaci pro společné povolení liniové stavby vypracoval v srpnu 2020 
Milan Krejčík a ověřil Ing. Jan Petrmichl, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské 
stavby - ČKAIT 0201101. 
 
Uvedeným dnem podání bylo zahájeno společné územní a stavební řízení a vodoprávní 
řízení. 
 
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný 

Dle rozdělovníku 
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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. 
                                                                                                                                                                                                                                                
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. 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. 



                                                                          3                                                     ŽP/568/22/Kli    
 

Městský úřad Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 376 347 111 | DS: 24ebrt5 

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení 
jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Libor Hošek  
vedoucí odboru ŽP  
v zastoupení: 
Ing. Jiří Uhlík  
služební číslo 414 843                            
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
Doručí se: 
Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ust. § 94k stavebního zákona 
(do vlastních rukou)  
Ing. Jan Petrmichl, nar. 8. 2. 1965, bytem Koldinova 226, 339 01 Klatovy II, zaměstnanec 
obchodní firmy ČEVAK, a.s. (adresa pro doručování: ČEVAK, a.s., Ing. Jan Petrmichl, 
Ostravská 169/IV, 339 01 Klatovy), zastupující na základě plné moci Město Nýrsko se 
sídlem Náměstí 122, 340 22 Nýrsko - IČ: 00255921 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, 
326 00 Plzeň – Koterov 
Město Nýrsko 
 
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. č.: 262, 294, 295, 304, 305, 306/1, 307, 326, 337, 338, 343, 399, 429, 445/1, 445/2, 
534, 759, 1038, 1262, 1310/1, 1476 
p. p. č.: 961/3, 961/4, 961/6, 961/8, 961/37, 961/38, 989/1, 989/4, 989/5, 989/6, 989/7, 
989/8, 989/9, 989/10, 989/11, 989/13, 989/19, 990/3, 991/1, 991/3, 991/11, 991/13, 
991/14, 991/37, 1596/8, 1596/11, 1596/12, 1596/13, 1596/14, 1596/24, 1613/2, 1615/1, 
1615/43, 1615/48, 1629/4, 1629/5, 1629/7, 1629/8, 1629/9, 1629/10, 1629/11, 1629/14, 
1629/31, 1629/32, 1629/33, 1629/34, 1634/4, 2248 a 2770 
 
Vlastníci veřejné technické infrastruktury (datovou schránkou) 
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
ČEVAK, a.s., Severní 8/2264,370 10 České Budějovice 
ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň 
GasNet, s.r.o. (dříve GridServices, s.r.o.), Domažlická 737/3, 339 01 Klatovy  
  
Dotčené orgány 
Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR 
Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a ÚP 
Městský úřad Klatovy, Odbor dopravy – dopravní úřad 
Městský úřad Nýrsko, Stavební úřad a Odbor životního prostředí a silničního 
hospodářství 
Policie České republiky Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje – územní odbor 
Klatovy, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy 
 
Na vědomí 
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň  
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(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 Nýrsko - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v městě Nýrsko 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.                                                                                                                                
 


