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Spisová zn.: ZN/ŽP/169//22 
Číslo jednací:  ŽP/669/22/Kli 
Vyřizuje:  Ing. Klimentová 
Tel.:  376 347 383 
E-mail: gklimentova@mukt.cz 
Datum: 19. 1. 2022 
 
Oznámení o zahájení stavebního a vodoprávního řízení s upuštěním od ústního 
jednání ve věci stavebního povolení pro stavbu vodních děl „Čachrov - úprava 
vodojemu a vodovod Bradné“ s umístěním na níže uvedených pozemcích v k.ú. 
Bradné 
 
Obchodní firma AQUAŠUMAVA s.r.o. se sídlem Chudenín 30, 340 22 Nýrsko, IČ: 
64832911, jednatel společnosti: Ing. Igor Kasalický, zastupující na základě plné moci, 
Městys Čachrov, se sídlem Čachrov 55, 339 01 Klatovy, IČ: 00255319, požádala 
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí podáním doručeným dne 18. 11. 2021 
o vydání stavebního povolení podle ust. § 15 níže uvedeného vodního zákona pro 
stavbu vodních děl „Čachrov – úprava vodojemu a vodovod Bradné“ na pozemcích parc. 
č. 121, 145/1, 145/14, 145/15, 185/3, 186/1, 321/1, 322, 325, 330, 333, 351 v 
katastrálním území Bradné a na pozemcích st. p. 115, parc. č. 321/9, 321/10, 335/1, 469 
v katastrálním území Čachrov Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené 
v souřadnicovém systému S-JTSK) X = 836962, Y = 1122197 
 
Rozsah a účel požadovaného záměru: 
Stavba zahrnuje tyto stavební objekty: 
SO 01: vystrojení obecní studny na návsi 
SO 02: výtlačné potrubí vodojem Čachrov 
SO 03: výtlačné potrubí vodojem Bradné 
SO 04: Úpravna vody, stávající vodojem 
SO 05: ATS 
SO 06: Zásobní řád Bradné a rozvodné řady 
SO 07: Vodovodní přípojky Bradné 
SO 08: Vodojem Bradné 
 
SO 01: vystrojení obecní studny na návsi 
Obecní studna na návsi je hluboká cca 0,8 m, průměr studny je 0,8 m a je vystrojena 
betonovou celoskruží. Budou provedeny úpravy k zabránění vniku povrchových vod            
do studny - podél silnice bude zhotovena žlabovnice, která bude odvádět povrchové 
vody mimo infiltrační území studny. Ke studni bude přivedena el. přípojka (osazen 
rozvaděč ovládající technologii ve studni), která bude zajišťovat automatické nebo ruční 
čerpání vody do stávajícího vodovodu. V rozvaděči bude osazena zásuvka 1 x 230 volt, 
3 x 400 volt Ovládací a napájecí kabely budou vedeny souběžně s trasou výtlačného 
potrubí Vodojem Čachrova (SO 02). Ze studny bude voda čerpána výtlačným potrubím 
do stávajícího vodojemu Městysu Čachrov. 
 
Parametry čerpadla: 

 Plně zaplavitelné vícestupňové ponorné motorové čerpadlo pro čerpání pitné 
vody 

 Výtlačná výška 7,2 m 
 Výtlačná délka 895 m 
 Odběr vody max 2 l/s 

Studna bude oplocena – oplocení půdorysné velikosti 16,0 m x 20,0 m, výšky 1,75 m,              
z pozink. materiálu, v oplocení osazena vjezdová vrata š. 3,0 m. Oplocení vzdáleno               
od osy studny 8,0m a 10,0m. 
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SO 02: výtlačné potrubí vodojem Čachrov 
Voda nově vystrojené studny bude pomocí čerpadla čerpána výtlačným potrubím PE 90 
do stávajícího vodojemu městyse Čachrov. Celková délka výtlačného potrubí 895,0 m. 
Výtlačné potrubí v délce cca 10 m od studny bude obsypáno jílem tak, aby nedocházelo 
k ovlivnění vodního režimu. 
 
SO 03: výtlačné potrubí vodojem Bradné 
Jedná se o přípravu na výhledovou stavbu nového vodojemu Bradné. Souběžně 
s rozvodným řadem A bude uloženo potrubí budoucího výtlaku do nového vodojemu. 
Jedná se přípravu, aby nebylo nutné následně provádět zásahy do silnice. Celková délka 
výtlačného potrubí 272,8 m. 
 
SO 04: Úpravna vody, stávající vodojem 
V prostoru stávajícího vodojemu bude osazena technologie úpravny vody, zajišťující 
hygienickou nezávadnost vody a také odradonování. 
Úprava vody bude zajištěna jak na přívodním potrubí ze studny Bradné, tak současně ze 
stávajících vodních zdrojů. 
V prvním nadzemním podlaží budou umístěny 2 zásobníky s chlornanem sodným a 2 
samostatná dávkovací čerpadla. Každé z nich bude ovládáno samotným vodoměrem na 
výtlačném potrubí. Množství chlornanu bude dávkováno dle průtoku.  
Současně bude provedena úprava potrubí do spotřebiště, kde bude osazen vodoměr 
s indukčním výstupem. Výstupní signál bude digitálně zpracován, v případě překročení 
limitních průtoků ve spotřebišti bude zaslána varovná SMS zpráva. Současně bude 
snímána hladina vody ve vodojemu. 
 
SO 05: ATS 
Automatická tlaková stanice bude umístěna ve vodojemu Městyse Čachrov. 
ATS bude napojena na potrubí z vodojemu. V prostoru akumulace vody bude potrubí 
demontováno a osazen nerezový odběrný koš. V prostoru armaturní komory pak bude 
osazeno šoupě a za tímto šoupětem bude potrubí rozděleno na dva zásobní řady – 
zásobní řad Bradné a zásobní řad Čachrov. Na zásobní řad Bradné bude napojeno sací 
potrubí pro ATS. ATS bude o sestavě 1+1 se samostatnými frekvenčními měniči. 
Čerpadla budou řízena rozvaděčem, který je součástí kompletní ATS. Na sacím potrubí 
u ATS bude osazen vodoměr. Automatická tlaková stanice je určena ke zvýšení tlaku ve 
vodovodním potrubí. 
 
SO 06: Zásobní řád Bradné a rozvodné řady 
Voda z vodojemu bude odebírána přes ATS stanici a čerpána zásobovacím řadem PE 
90 do osady Bradné. Zde bude následně rozvodnými řady rozvedena po obci.  
 
SO 06.01 Zásobní řad Bradné  - PE 90  801,8 m 
SO 06.02 Rozvodný řad A    - PE 90   388,2 m 
+2 x hydrant podzemní odzvdušňovací 
SO 06.03 Rozvodný řad B    - PE 90   276,9 m 
+ 1 x hydrant podzmení odvzdušňovací 
SO 06.04 Rozvodný řad B1   - PE 90  38,9 m 
+ 1x hydrant nadzemní 
 
SO 07 Vodovodní přípojky Bradné: celkem 24 ks 
Byly povoleny Územním rozhodnutím č.j. OVÚP/5225/21/Ka, ze dne 20.7. 2021 a 
nejsou předmětem PD pro stavební povolení. 
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SO 08 Vodojem Bradné: 
Tento objekt není předmětem projektu, jedná se o výhledovou stavbu. 
 
Účelem stavebního záměru je zásobování pitnou vodou lokality Bradné a jako doplňkový 
zdroj vody městyse Čachrov. 
 
Stavební objekty budou umístěny na pozemcích st.p.č. 115 (zastavěná plocha a nádvoří) 
a p.p.č. 321/10 (orná půda), 321/9 (trvalý travní porost), 335/1 (ostatní plocha), 469 
(ostatní plocha) v k.ú. Čachrov + p.p.č. 322 (ostatní plocha), 145/15 (trvalý travní porost), 
145/14 (trvalý travní porost), 145/1 (trvalý travní porost), 321/1 (ostatní plocha), 351 
(ostatní plocha), 325 (ostatní plocha), 333 (ostatní plocha), 185/3 (ostatní plocha), 121 
(ostatní plocha), 330 (ostatní plocha), 186/1 (ostatní plocha) v k.ú. Bradné 
 
Odběr vody z obecní studny je požadován po dobu 12 měsíců v roce v množství max. 1 
l.s-1, prům. 0,4 l.s-1, max 2000 m3.měsíc-1 a roční 12000 m3.rok-1, a to pro účely 
celoročního zásobování pitnou vodu lokality Bradné a jako doplňkový zdroj vody městyse 
Čachrov. 
 
Projektovou dokumentaci pro stavební povolení vypracovala v červnu 2021 firma 
AQUAŠUMAVA s.r.o. a 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 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           
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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). 
 
Podle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti 
projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům 
dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo 
založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému 
břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.  
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při 
pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření                  
o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se dle ust. § 114 odst. 2 
stavebního zákona nepřihlíží.      
 
 
 
Ing. Libor Hošek  
vedoucí odboru ŽP  
v zastoupení: 
Ing. Jiří Uhlík  
služební číslo 414 843                            
OTISK ÚŘEDÍNO RAZÍTKA 
 
Doručí se: 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a ust. § 109 písm. a) 
stavebního zákona (do vlastních rukou) 
Obchodní firma AQUAŠUMAVA s.r.o. se sídlem Chudenín 30, 340 22 Nýrsko, IČ: 
64832911, jednatel společnosti: Ing. Igor Kasalický, zastupující na základě plné moci, 
Městys Čachrov, se sídlem Čachrov 55, 339 01 Klatovy, IČ: 00255319 
 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a ust. § 109 písm. c)  a 
d) stavebního zákona (do vlastních rukou) 
Městys Čachrov, Čachrov 55, 339 01 Klatovy 1 
Jana Čapková, nar. 17.6.1979, Dubečská 2364/15, 100 00 Praha 10 Strašnice 
Ing. Josef Hosnedl, nar. 20.5.1984, Ječná 879, Klatovy IV, 339 01 Klatovy 1 
Bohumír Hásnedl, nar. 19.10.1958, Čachrov 3, 339 01 Klatovy 1 
Jan Kollross, nar. 29.4.1964, Opálka 28, Strážov, 340 21 Janovice nad Úhlavou 
Mgr. Zdeňka Kollrossová, nar. 20.8.1965, Opálka 28, Strážov, 340 21 Janovice nad 
Úhlavou 
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň 
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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. 1/1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 20, 22, parc. č. 22/2, 23/1, 28/2, 34, 35/1, 36, 37, 
57/6, 125/1, 125/2, 125/9, 126/1, 126/2, 128/1, 128/2, 134, 148/6, 148/7, 151, 152, 
185/1, 185/4, 185/5, 186/2, 186/4, 321/2, 321/3, 321/4, 321/6, 321/8, 324, 329, 346, 352 
v katastrálním území Bradné a parc. č. 338, 339, 350, 355, 356/1 v katastrálním území 
Čachrov 
 
Dotčené orgány   
Krajská hygienická stanice PK, územní pracoviště 339 01 Klatovy 
Hasičský záchranný sbor PK, územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 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)   
Úřad městyse Čachrov - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Čachrov 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.                                                                                                                                                        
 
 
 


