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Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a vodoprávního
řízení s upuštěním od ústního jednání pro stavební záměr „SO 2.1. Klatovy –
Jungmannova ul.“ s umístěním na p.p.č. 1309/15, 1333 a 3516/1 v k.ú. Klatovy
Město Klatovy se sídlem nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, IČ 00255661, požádalo Městský
úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, podáním doručeným dne 21. 01. 2019 o vydání
společného územního a stavebního povolení pro stavební záměr „SO 2.1. Klatovy –
Jungmannova ul.“ s umístěním na p.p.č. 1309/15, 1333 a 3516/1 v k.ú. Klatovy podle
ust. § 94j níže uvedeného stavebního zákona.
Rozsah a účel požadovaného záměru - rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně
přepojení vodovodních a kanalizačních přípojek. V části kanalizace bude původní
kanalizační potrubí DN400 mm nahrazeno potrubím DN1600 mm. Potrubí je převážně
vedeno v původní trase.
Stavba zahrnuje: jednotnou gravitační kanalizaci o délce 19,5 m z materiálu PP UR2
SN10 DN500, 93,6 m z materiálu žlabové ŽB DN 1600/500, 34,2 m z
materiálu PP UR2 SN10 DN300;
kanalizační přípojky o celkové délce 40,1 m z materiálu PVC KG SN4
De=160, 200 mm;
vodovodní řad o délce 138,9 m z materiálu TLT DN80;
vodovodní přípojky o celkové délce 35,1 m z materiálu PE100 SDR11
De=32 mm.
Rekonstruovaná kanalizace bude umístěna na pozemcích 1309/15, 1333 a 3516/1 v k.ú.
Klatovy, ve vzdálenosti 6,01 m od hranice s p.p.č. 1335/4 a 5,58 m od hranice s p.p.č.
1335/3, 6,13 m od hranice s p.p.č. 1309/3 a 7,66 m od společné hranice p.p.č. 1333,
1309/15 a 1309/9, a k městské kanalizaci bude napojena v šachtě Š4317, která se
nachází na p.p.č. 3516/1, 12,08 m od společné hranice p.p.č. 1309/15, 1335/4 a 3516/1,
a 10,88 m od společné hranice p.p.č. 3516/1, 1380/1 a 3527/1. Rekonstruovaný vodovod
bude umístěn na pozemcích 1309/15, 1333 a 3516/1 v k.ú. Klatovy, ve vzdálenosti 4,34
m od společné hranice p.p.č. 6746, 1309/15, 1309/2 a 1322/3, a ve vzdálenosti 3,85 m
od společné hranice pozemků p.p.č. 6746, 1309/15 a st.p.č. 6088/1, a k městskému
vodovodu bude napojen v šachtě Š356, která se nachází na p.p.č. 3516/1, ve
vzdálenosti 9,08 m od společné hranice p.p.č. 1335/3, 3516/1, a 1309/15, a ve
vzdálenosti 12,45 m od společné hranice p.p.č. 3516/1, 1380/1 a 3527/1. Vše v k.ú.
Klatovy, určení polohy (orientačně podle souřadnic X, Y určených v souřadnicovém
systému JTSK) kanalizace: začátek 835129, 1107259
konec 835130, 1107399
vodovod: začátek 835128, 1107399
konec 835127, 1107260
Projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení vypracoval v 01/2019 Ing.
Michal Vlček, autorizovaný technik vodohospodářské stavby – specializace stavby
zdravotnětechnické, ČKAIT 0201307.
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Uvedeným dnem podání bylo zahájeno společné územní a stavební 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) 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 (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. 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 8:0014:00 hodin (v ostatních dnech po telefonické dohodě).
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
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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. Libor Hošek
vedoucí odboru ŽP
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Doručí se:
Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ust. § 94k písm. a) stavebního
zákona (na doručenku)
Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01
Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ust. § 94k písm. e) stavebního
zákona (veřejnou vyhláškou)
majitelé st.p.č. 1227, 1200, 6715, 1667, 1201, 1202, 1221, 4690, 6088/1, 2653, 4713,
1322/4, 818/10, 818/7, 818/9, 818/6, 1220, 1219, 1218, 4213, 1217, 1205, 1376 a p.p.č.
3516/1, 1333, 1309/15, 1335/4, 1335/5, 1309/6, 1309/9, 1331/1, 6746, 1322/3, 1309/2,
1309/3, 1309/4, 1309/5, 1309/7, 1335/3 v k.ú. Klatovy
Vlastníci veřejných technologií podle ust. § 94k písm. d) stavebního zákona (veřejnou
vyhláškou):
Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha
Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha
RIO media a.s., Kovanecká 2124/30, 190 00 Praha
Technické služby města Klatov, Sadová 362, 339 01 Klatovy
Dotčené orgány
Městský úřad Klatovy, odbor školství, kultury a CR
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a ÚP
Městský úřad Klatovy, hospodářský odbor
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Na vědomí
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň
(na dodejku)
MěÚ Klatovy, Odbor vnitřních věcí – se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech
po dobu 15 dnů

V souladu s ustanovením § 25 správního řádu musí být toto usnesení vyvěšeno po dobu
15 dnů na úřední desce a též způsobem umožňují dálkový přístup. Žádáme o následné
zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí zpět Městskému úřadu Klatovy, odboru
životního prostředí.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

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

