Městský úřad Klatovy
Spisová zn.:
Číslo jednací:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Datum:

Odbor životního prostředí

ZN/ŽP/1860/17
ŽP/8874/17/Sch
Ing. Schejbalová
376 347 287
aschejbalova@mukt.cz
08. 11. 2017

Stavba „Vodovodní přivaděč Dehtín - Švihov“ s umístěním na parcelách v k.ú.
Dehtín, Kokšín a Švihov u Klatov - oznámení o zahájení vodoprávního
a stavebního řízení s upuštěním od místního šetření a ústního jednání
ěsto Švihov se sídlem náměstí Dr. E. Beneše 38, 340 12 Švihov, IČ 00256153,
požádalo Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí podáním doručeným dne
M
18. 10. 2017 o vydání vodoprávního a stavebního povolení k vodním dílům pro stavbu
„Vodovodní přivaděč Dehtín - Švihov“ s umístěním na p.p.č. 1/5, 47/5, 80/3, 80/4, 80/6,
82/9, 135/16, 135/19, 883/3, 983/1, 983/52, 983/55, 985/2, 985/3, 1010/1, 1010/2, v k.ú.
Dehtín, p.p.č. 968, 969, 970, 999, 1000, 1003, 1004, 1005, 1178, 1179, 1180, 1182,
1183 a 1184 v k.ú. Kokšín, st.p.č. 669 a p.p.č. 1733, 1735, 1868, 1947, 1948, 1949,
1966 a 1990 v k.ú. Švihov u Klatov podle ust. § 15 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vodní zákon“).
ředložený projekt řeší napojení města Švihov na systém veřejného vodovodu města
Klatovy. Vodovodní přivaděč Dehtín – Švihov bude pokračováním připravovaného úseku
P
Štěpánovice – Dehtín. Řešený úsek vodovodního přivaděče (z materiálu HDPE 110 x
10, PE100RC, SDR 11 o délce 3721 m) je vymezen napojením v rozdělovací a
vodoměrné šachtě v Dehtíně a propojením na stávající výtlačný řad z vodojemu Švihov
v místě stávající úpravny vody Švihov (ukončení v armaturní šachtě).
ěstský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný
M
vodoprávní úřad dle ust. §§ 104 a 106 výše uvedeného vodního zákona, v souladu s ust.
§ 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních úprav (dále
jen „správní řád“) a 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“)

oznamuje zahájení stavebního a vodoprávního řízení
podle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona a dle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona.
Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad
pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu ust. § 112 odst. 2 citovaného
stavebního zákona a ust. § 115 odst. 8 vodního zákona od místního šetření a ústního
jednání.
Dle § 115 odst. 8 vodního zákona mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, popř
důkazy a dotčené orgány svá závazná stanoviska nejpozději v termínu do 10 dnů
od doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Do podkladů rozhodnutí
lze nahlédnout v kanceláři zdejšího speciálního stavebního úřadu - oddělení vodního
hospodářství Odboru životního prostředí Městského úřadu Klatovy, a to ve dnech Po a
St 8,00-17,00 hod. a Pá 8,00-14,00 hod. (v ostatních dnech po telefonické dohodě).
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K podkladům pro vydání rozhodnutí se mohou účastníci řízení dle ust. § 36 odst. 3
správního řádu vyjádřit, a to v termínu do 5 dnů od uplynutí lhůty pro uplatnění námitek a
připomínek. 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 by byly námitkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu
zásady koncentrace řízení, zakotvené v ust. § 115 odst. 8 vodního zákona. 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.
Poučení:
Účastníci řízení mají v řízení zejména tato práva:
- zvolit si zmocněnce, přičemž zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou
mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu (§ 33 odst. 1 správního řádu)
- navrhovat důkazy a činit jiné návrhy do 10 dnů od doručení tohoto oznámení (§ 115
odst. 8 vodního zákona a § 36 odst. 1 správního řádu)
- vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu)
- nahlížet do spisu, činit si výpisy ze spisu a dále žádat správní orgán o pořízení kopie
spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 1 a 4 správního řádu)
častníci řízení mají v řízení zejména tyto povinnosti:
-Ú poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů
pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu)
- označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu)
- účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední
osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu)
častníci stavebního řízení mohou podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit
námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo
Ú
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. Osoba, která je účastníkem řízení podle §
109 písm. g) stavebního zákona, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze
v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se
podle zvláštního právního předpisu zabývá. 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 prvé a druhé, se
nepřihlíží. Podle § 114 odst. 2 stavebního zákona se k námitkám účastníků řízení, které
byly, nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu
nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře nebo územního opatření o
asanaci území, se nepřihlíží.

Ing. Adéla Schejbalová
služební číslo 415 722
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
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Doručí se:
Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 1 písm. a)
správního řádu (na doručenku):
Město Švihov

častníci řízení podle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 2 správního
řÚádu (veřejnou vyhláškou):
Emanuel Černý, Vícenice 14, 339 01 Klatovy
Václav Žežule, Dehtín 32, 339 01 Klatovy
Ing. Václav Mazanec, Kokšín 15, 340 12 Švihov
Jana Mazancová, Kokšín 1, 340 12 Švihov
Milan Kohout, Kokšín 17, 340 12 Švihov
ěra Kohoutová, Kokšín 17, 340 12 Švihov
V
Ing. Václav Paleček, Kokšín 9, 340 12 Švihov
Ing. Vladislav Hlinka, Slovenská 702, 334 01 Přeštice
Václav Kašpar, Čechova 248, 340 12 Švihov
Hana Kašparová, Čechova 248, 340 12 Švihov
Město Klatovy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 106/8, 150 00 Praha – Smíchov
Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, 304 20 Plzeň
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo n. 390/42, 128 00 Praha
častníci řízení podle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 2 správního
řÚádu (veřejnou vyhláškou):
k.ú. Dehtín
st.p.č.18/2, 19, 23, 34; a p.p.č. 1/8, 7/1, 11, 12, 45, 47/1, 47/3, 47/4, 79/3, 79/4, 80/5, 82/5,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 107, 115, 116, 117, 118, 121, 123/2, 135/25, 135/30,
135/32, 135/36, 135/37, 135/38, 135/40, 816/4, 886/2, 987/12, 987/13, 1010/3 a 1030
v k.ú. Kokšín
p.p.č. 298/1, 319/4, 953, 954, 967, 971, 989, 990, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 1009, 1010,
1011, 1012 a 1013
v k.ú. Švihov u Klatov
p.p.č. 1064, 1734, 1736, 1756, 1757, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1771, 1772, 1776,
1777, 1785, 1795, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1869, 1871,
1874, 1877, 1880, 1882, 1884, 1886, 1888, 1890, 1892, 1894, 1896, 1952, 1955, 1956, 1957
a 1991
Vlastníci veřejných tech. podle ust. § 109 písm. g) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):
ČEZ Distribuce a.s.
GridServices, s.r.o.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Technické služby města Klatov
ČD – Telematika a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
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Dotčené správní úřady:
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy
Drážní úřad, stavební sekce – Oblast Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň
Krajský úřad Plzeňského kraje – odbor životního prostředí
Krajský úřad Plzeňského kraje – odbor dopravy
MěÚ Klatovy, OŠKCR
MěÚ Klatovy, OVÚP
MěÚ Klatovy, OD
MěÚ Klatovy, ZPF
MěÚ Klatovy, OOP
MěÚ Klatovy, HO
MěÚ Klatovy, orgán státní správy lesů
(na dodejku)
MěÚ Klatovy, Odbor vnitřních věcí – se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po
dobu 15 dnů
MěÚ Švihov, Odbor vnitřních věcí – se žádostí o vyvěšení na úřední desce ve Švihově 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.
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