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Povolení k provedení vodních děl – „Vodovodní přivaděč Dehtín - Švihov“
s umístěním na parcelách v k.ú. Dehtín, Kokšín a Švihov u Klatov
ROZHODNUTÍ:
ěstský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný
vodoprávní
úřad podle ust. §§ 104 a 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách
M
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 dle 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“)

vydává
žadateli
Obchodní firma nebo název: Město Švihov
Sídlo: náměstí Dr. E. Beneše 38, 340 12 Švihov
Identifikační číslo: 00256153
povolení k provedení stavby vodních děl podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a
v souladu s ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona, zahrnující:
- vodovod - napojení města Švihov na systém veřejného vodovodu města Klatovy.
Vodovodní přivaděč Dehtín – Švihov bude pokračováním připravovaného úseku
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).
Vše 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, určení
polohy (orientačně, souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému JTSK) souboru
objektů: 1099723, 834177.
Pro provedení stavby vodních děl se podle ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. § 115
odst. 1 stavebního zákona ukládají tyto podmínky a povinnosti:
1. Stavba bude provedena podle předložené a ve vodoprávním řízení ověřené
projektové dokumentace, kterou zpracoval v 08/2017 Ing. Michal Vlček,
autorizovaný
technik
pro
vodohospodářské
stavby,
spec.
stavby
zdravotnětechnické, ČKAIT 0201307; případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího projednání.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.
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3. Před zahájením výkopových prací budou na místě stavby ověřeny a vytýčeny
trasy všech podzemních vedení a zařízení. Pracovníci na stavbě budou s polohou
podzemních vedení prokazatelně seznámeni. Zemní a montážní práce
v ochranných pásmech těchto zemních vedení budou prováděny dle podmínek
jejich vlastníků, popř. provozovatelů uvedených v jejich vyjádřeních k povolované
stavbě, a to zejména: 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., a Vodafone Czech
Republic a.s.
4. Před zahájením stavby stavebník oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a to písemně zdejšímu
speciálnímu stavebnímu úřadu.
5. Budou splněny podmínky MěÚ Klatovy, odboru životního prostředí - ochrany
zemědělského půdního fondu: v průběhu zemních prací budou učiněna opatření
k zabránění úniku pevných a kapalných látek poškozujících zemědělský půdní
fond a jeho vegetační kryt; svrchní kulturní vrstva půdy bude skryta odděleně, a
tato bude při zahrnování tras opět využita; práce budou prováděny tak, aby na
okolním zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co
nejmenším škodám; po ukončení prací budou dotčené pozemky uvedeny zpět do
původního stavu; zamýšlené práce budou s vlastníky,případně osobami
oprávněnými dotčenou zemědělskou půdu využívat, projednány včas.
6. Budou splněny podmínky MěÚ Klatovy, hospodářského odboru.
7. Budou splněny podmínky MěÚ Klatovy, odboru dopravy: Uložení inženýrských sítí
bude provedeno v místech vyznačených v situačním snímku, který je přiložen
k žádosti, při dodržení TP 146 Ministerstva dopravy a spojů, uložení bude
provedeno do protlaku dle podmínek stanovených ve stanovisku SÚSPK; v rámci
stavebního řízení, resp. Před zahájením stavebních prací v případě protlaku a
startovacích jam mimo těleso silnice nebude nutno žádat zhotovitelem stavby náš
úřad o povolení zvláštního užívání uvedené silnice pro stavební práce spojené
s výstavbou vodovodního přivaděče; zvláštní užívání se povoluje na dobu
životnosti inženýrských sítí.
8. Budou splněny podmínky správce vodního toku – Povodí Vltavy, s.p., a to: křížení
vodovodu a kanalizace s vodními toky bude provedeno kolmo na osu vodního
toku s min. hloubkou uložení potrubí 1 m pod stávající dno. Zahájení a ukončení
prací bude oznámeno úsekovému technikovi; podmínky plynoucí z uzavřené
smlouvy č. 702/2017-SML platí pro stavební i územní řízení.
9. Budou splněny podmínky Krajského úřadu Plzeňského kraje – odboru dopravy a
silničního hospodářství, určené rozhodnutím ze dne 23. 09. 2016, pod č.j.:
DSH/12435/16.
10. Budou splněny podmínky SŽDC, s.o., určené souhrnným stanoviskem ze dne
21. 09. 2017 pod č.j.: 18338/2017-SZDC-OŘ_PLZ-ÚT-772/Pru, Drážního úřadu,
určené závazným stanoviskem ze dne 09. 10. 2017 pod č.j.: ML-SOL0806/172/Kn DUCR-57818/17/Kn, SÚSPK, p.o., určené souhlasem ze dne 05. 09. 2017
pod č.j.: 1697/17/SÚSPK-K, a Ředitelství silnic a dálnic ČR, určené vyjádřením ze
dne 10. 10. 2017 pod č.j.: 6248/17-33200/27-1092/Mč.
11. Stavba bude dokončena v termínu do 31. 12. 2020.
12. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jen závěrečná.
13. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání
tohoto souhlasu k užívání vodního díla budou příslušnému vodoprávnímu úřadu
předloženy doklady podle vyhlášky číslo 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o
rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších právních úprav, zejména pak výsledky

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

zkoušek těsnosti, doklad zhotovitele stavby o jejím dokončení a řádném
provedení, závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, dokumentace
skutečného provedení stavby (dojde-li k odchylkám proti stavebnímu povolení) a
geometrické zaměření provedené stavby v katastrální mapě.
Odůvodnění:
Město Švihov se sídlem náměstí Dr. E. Beneše 38, 340 12 Švihov, IČ 00256153,
požádalo Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí podáním doručeným dne
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 ustanovení § 15 vodního zákona.
Podáním žádosti bylo zahájeno řízení podle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona, dle
příslušných ust. stavebního zákona a v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu.
Žádost byla doložena projektem stavby pro stavební řízení a všemi povinnými doklady
podle ust. § 7 vyhlášky číslo 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo
vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími
doklady.
ěstský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, písemností ze dne 08. 11. 2017 pod
čM.j.: ŽP/8874/17/Sch oznámil zahájení řízení účastníkům a dotčeným orgánům.
Vzhledem k tomu, že jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil od místního šetření i
ústního jednání a stanovil pro uplatnění případných námitek lhůtu do 10 dnů od doručení
oznámení s upozorněním, že na pozdější námitky nebude brán zřetel. Zároveň byla
účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se podkladům rozhodnutí. Ve stanovených
lhůtách nebyly vzneseny žádné námitky, bránící vydání povolení k nakládání s vodami a
provedení vodního díla, a žádný z účastníků se nevyjádřil k podkladům rozhodnutí.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Toto
stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní
moci, nebude stavba zahájena.
Upozorňujeme stavebníka na dodržování povinností a odpovědnosti osob při přípravě a
provádění staveb - ustanovení §§ 152, 153, 154, 155, 156, 157 a 160 stavebního
zákona, dále na povinnosti vyplývající ze zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů (zajištění záchranného archeologického výzkumu při
výkopových pracích) a ze zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy (tj. využívání
a odstraňování odpadů vzniklých při stavbě).
Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
„stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabyde právní moci.
Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly
čitelné a ponechán na stavbě do úplného dokončení. Štítek může být nahrazen
informační tabulí.
Nejméně 30 dnů před tím, než stavebník započne s užíváním dokončené stavby, je
povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby pro účel, k němuž
byla stavba povolena. Před započetím užívání stavby si stavebník vyžádá doklad
zhotovitele stavby o jejím dokončení a řádném provedení.
Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno.
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Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle
ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, podáním učiněným u
Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí v počtu stejnopisů tak, aby jeden
stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady
účastníka.
Včas podané odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru ŽP
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, byl zaplacen dne 12. 12. 2017.
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
Ing. Václav Paleček, Kokšín 9, 340 12 Švihov
V
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
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Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 2 správního
řádu (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.
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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