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Ing. Špačková
376 347 383
lspackova@mukt.cz
30. 10. 2018

„Kanalizace a ČOV Klenová“ s umístěním na níže uvedených pozemcích v k.ú.
Klenová - oznámení o zahájení vodoprávního a stavebního řízení a pozvánka
k ústnímu jednání
Obchodní firma AQUAŠUMAVA s.r.o. se sídlem Chudenín 30, 340 22 Nýrsko - IČ
64832911 zastupující na základě plné moci obchodní firmu Obec Klenová se sídlem
Klenová 65, 340 21 Janovice nad Úhlavou - IČ 00573515 požádala Městský úřad
Klatovy, Odbor životního prostředí podáním doručeným dne 6. 4. 2018 (doplněno dne
25. 9. 2018) o vydání vodoprávního a stavebního povolení k vodním dílům podle ust.
§ 15 odst. 1 níže uvedeného vodního zákona pro stavbu „Kanalizace a ČOV Klenová“
zahrnující stavby vodních děl:
IO 01 - Kanalizace - splašková gravitační stoková síť
stoka A PP-Ultra Rib 2 DN 250
v délce 765 m
stoka A1 PP-Ultra Rib 2 DN 250
v délce 160,6 m
stoka A2 PP-Ultra Rib 2 DN 200
v délce 59 m
stoka A3 PP-Ultra Rib 2 DN 200
v délce 40 m
stoka B PP-Ultra Rib 2 DN 200-250 v délce 563,7 m
stoka B1 PP-Ultra Rib 2 DN 250
v délce 229,7 m
stoka B2 PP-Ultra Rib 2 DN 200
v délce 86,5 m
stoka B3 PP-Ultra Rib 2 DN 200
v délce 40 m
stoka B4 PP-Ultra Rib 2 DN 200
v délce 86 m
stoka B5 PP-Ultra Rib 2 DN 200
v délce 48 m
stoka B6 PP-Ultra Rib 2 DN 200
v délce 61 m
součástí kanalizačních stok jsou revizní kanalizační šachty a odbočky pro přípojky
celková délka stok 2 161 m
TO 01 - ČOV - centrální mechanicko-biologická čistírna odpadních vod pro 210 EO
o půdorysných rozměrech 6900 mm x 5000 mm, provozní budova ČOV umístěna
v nadzemním objektu, který bude mít jednoduchý obdélníkový půdorys a bude překryt
sedlovou střechou, součástí je obslužná komunikace
před ČOV umístěna šachta s ručními česlemi a kanalizačním stavítkem
obtok ČOV - havarijní přepad z potrubí DN 250 (výška 30 cm nad dnem) v délce 15 m
technologie navržena jako nízkozatěžovaná aktivace, denitrifikační nádrž
s hrubobublinným aeračním systémem nebo míchadlem, nitrifikační nádrž
s jemnobublinnými aeračním systémem, zdrojem stlačeného vzduchu je dmychadlo
(1 pracovní + záložní), dosazovací nádrž vertikální s čerpáním vratného, plovoucího
a přebytečného kalu mamutkou
měrný objekt (trojúhelníkový přepad) osazený přepadem s ultrazvukovou sondou osazen
v typizované betonové kruhové šachtě DN 1000 mm
přebytečný kal bude uskladňován v kalojemu, nádrž bude provzdušňována
jemnobublinným aeračním systémem
spojovací potrubí DN 200
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odtok z ČOV z potrubí DN 150 v délce 6,5 m
společný výustní objekt do vodního toku pro potrubí obtoku a odtoku zpevněn záhozem
z přírodního kamene stabilizovaným betonem a betonovým opěrným prahem + zához
namáhané části levého břehu vodního toku lomovým kamenem
čerpací jímka - později využita jako studna na užitkovou vodu pro provoz ČOV navržena z betonových skruží DN 1000 mm o hloubce 6 m s ponorným čerpadlem
vše na st.p.č. 69 a p.p.č. 48/2, 75/2, 90/1, 94/8, 97, 98/1, 98/14, 124, 408/3, 408/4,
409/6, 409/7, 412/3, 412/4, 412/5, 415/14, 415/18, 415/21, 415/22, 415/24, 415/26,
415/27, 415/29, 415/31, 415/33, 415/34, 757/1, 758/1, 760/1, 767/3, 769/1, 802/1, 803,
804/13, 804/16, 804/21 v k.ú. Klenová, v kraji Plzeňském, okrese Klatovy, obci Klenová,
číslo hydrologického pořadí 1-10-03-0310-0-00, určení polohy (orientačně souřadnicemi
určenými v souřadnicovém systému JTSK): ČOV 1113501, 839244, studna 1113510,
839240 a kanalizace (bod umístěný poblíž středu území vzniklého ohraničením
rozptýlených objektů) 1113613, 839514.
Žadatel zároveň požádal o povolení k nakládání s vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. c)
níže uvedeného vodního zákona - odpadní vody z centrální ČOV budou vypouštěny
do vod povrchových, a to do bezejmenného levostranného přítoku drobného vodního
toku Kosmoukovský potok - IDVT 10282882, pravý břeh, p.p.č. 804/21 v k.ú. Klenová,
číslo hydrologického pořadí 1-10-03-0310-0-00, vodní útvar Úhlava od hráze nádrže
Nýrsko po Točnický potok, kód vodního útvaru BER_0370, určení polohy místa
vypouštění odpadních vod (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému
JTSK): 1113496, 839237
12 měsíců v roce
v množství:
max. 2,68 l.s-1 (prům. 0,36 l.s-1)
max. 1 464,8 m3 za měsíc
roční 11,5 tis. m3 za rok
v nejvyšších přípustných hodnotách pro rozbory směsných (slévaných) dvouhodinových
vzorků /emisní limit „p“/ a v maximálních (nepřekročitelných) hodnotách /emisní limit „m“/
těchto ukazatelů:
„p“ BSK5
30 mg.l-1
0,35 t.rok-1
„m“ BSK5
50 mg.l-1
NL
40 mg.l-1
0,46 t.rok-1
NL
60 mg.l-1
-1
-1
CHSKcr 110 mg.l
1,27 t.rok
CHSKcr 170 mg.l-1
na dobu 10 let.
Dále žadatel požádal o povolení k nakládání s vodami - k čerpání podzemních vod
za účelem snižování jejich hladiny (pod úroveň dna stavební jámy) podle ust. § 8 odst. 1
písm. b) bodu 3. níže uvedeného vodního zákona
sběrné rýhy budou vyspádovány k čerpací jímce - studni, z které bude následně voda
čerpána do drobného vodního toku IDVT 10282882
po dobu 4 měsíců v roce
v množství:
max. 5,0 l.s-1 (prům. 1,0 l.s-1)
max. 2 592 m3.měsíc-1
roční 10,368 tis. m3.rok-1
a o povolení k nakládání s vodami - k odběru podzemní vody pro technologické účely
ČOV podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. níže uvedeného vodního zákona z kopané
studny (původní čerpací jímky pro snižování hladiny podzemních vod)
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po dobu 12 měsíců v roce
v množství:
max. 0,1 l.s-1 (prům. 0,002 l.s-1)
max. 5,0 m3.měsíc-1
roční 60 m3.rok-1
na dobu 30 let.
Projekt stavby vypracovala v květnu 2017 Ing. Martina Hřebeková, autorizovaný inženýr
pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, pozemní stavby - ČKAIT
0101643 a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii, inženýrské
a sanační geologii ke stavbě studny zpracoval v srpnu 2018 Ing. František Matyáš, číslo
oprávnění 2062/2007.
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001
Sb., o vodách a 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 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“) a ust. § 15 odst. 5 vodního zákona
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 stavebního
zákona od ohledání na místě šetření a k předloženému návrhu nařizuje v souladu s ust.
§ 115 odst. 8 vodního zákona
ústní jednání
na den 28. listopadu 2018 (středa) od 9:30 hodin
se schůzkou účastníků v zasedací místnosti č. dveří 92, III. patro budovy Městského
úřadu Klatovy, náměstí Míru 62, Klatovy 1.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u Městského úřadu
Klatovy, Odboru životního prostředí - vodohospodářské oddělení v pracovních dnech
od 8:00 do 14:00 hodin a při ústním jednání.
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou své námitky, popř. důkazy a stanoviska uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Ke dni ústního jednání budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí,
ke kterým se mohou účastníci řízení dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit, a to
ve lhůtě 5 dnů po ústním jednání. 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).

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

4

ŽP/8503/18/Šp

Podle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti
projektu stavby, 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. Libuše Špačková
služební číslo 414 746
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Doručí se
Účastníci řízení ve věci povolení k odběru podzemní vody dle ust. § 115 odst. 16
vodního zákona (do vlastních rukou)
Obchodní firma AQUAŠUMAVA s.r.o. se sídlem Chudenín 30, 340 22 Nýrsko - IČ
64832911 zastupující na základě plné moci obchodní firmu Obec Klenová se sídlem
Klenová 65, 340 21 Janovice nad Úhlavou - IČ 00573515
Obec Klenová
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 zastupující na základě plné moci obchodní firmu Obec Klenová se sídlem
Klenová 65, 340 21 Janovice nad Úhlavou - IČ 00573515
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. c)
stavebního zákona (do vlastních rukou)
Martina Běčáková, bytem Klenová 61, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Milan Úbl, bytem Tupolevova 516, 199 00 Praha
Hana Brejchová, Dražeň 36, 331 53 Dražeň
Jana Kopáčková, Harantova 49, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Václav a Andrea Baierovi, oba bytem Klenová 5, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Jana Abu Nofalová, bytem Klenová 39, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Dana Jakušová, bytem Pocinovice 139, 345 09 Pocinovice
Václav Pressl , bytem Klenová 13, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Bohumil Klasna, bytem Klenová 50, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Marie Baierová, bytem Klenová 17, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Václav Trefanec, bytem Klenová 64, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Jana Roubalová, bytem Klenová 57, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Lumír Dvořáček, bytem nám. Prokopa Holého 1674/11, 350 02 Cheb
JZD „Budovatel“ Klatovská 397, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň 3, Jižní Předměstí
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Správa a údržba silnic PK, příspěvková organizace, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň 3,
Jižní Předměstí
Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. d)
stavebního zákona (do vlastních rukou)
ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. e)
stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb
katastrální území Klenová
p.p.č. 752/1, 754, 28, 96, 94/16, 94/4, 94/1, 94/19, 94/29, 126, 125, 123, 121, 118, 776/1,
120/3, 120/2, 120/1, 98/4, 113, 112/2, 98/13, 99, 112/3, 112/1, 110, 109, 841, 98/17,
105/2, 105/5, 105/1, 779, 767/4, 101, 88, 32, 94/22, 94/21, 34/2, 41/2, 41/1, 42, 44/1,
48/1, 50/1, 94/17, 94/23, 94/18, 55, 56, 92/1, 62, 61, 92/4, 66, 72, 75/1, 412/2, 409/2, 91,
77, 415/84, 82/1, 83/2, 84, 89/6, 89/1, 89/5, 89/4, 89/2, 390/9, 390/8, 390/2, 390/10,
415/17, 415/23, 804/17, 804/18, 804/19, 804/20, 415/30, 415/36, 804/14, 415/37,
415/47, 408/5, 412/1, 412/6, 410/1, 410/3
st.p.č. 16, 73, 54, 55, 67, 64, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 33/1, 76, 77, 49, 46/2,
46/1, 44, 43/5, 58, 66, 42/1, 42/2, 41, 40, 39, 38, 37, 56/1, 56/2
Dotčené orgány (datovou schránkou)
Hasičský záchranný sbor PK, územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy
Krajská hygienická stanice PK, územní pracoviště 339 01 Klatovy
Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR
Městský úřad Klatovy, Odbor dopravy - dopravní úřad
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí - ochrana přírody a krajiny, ZPF
Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a ÚP
Na vědomí (veřejnou vyhláškou)
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, 304 20 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)
Obecní úřad Klenová - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Klenová po dobu
15 dnů (s potvrzením o vyvěšení a sejmutí vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)
Poučení:
Běh desetidenní lhůty podle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona začíná dnem sejmutí
na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
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