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Oznámení o zaháiení společného územního a stavebního řízení a vodoprávního
řizeni s upuštěním od ústního jednání pro stavební záměr ,,Vodovod Klenová -
ěást 1 " s umístěním na pozemcích p.č. 76911, 94116, 9811, 98114, 76713, 9411, 8o2t1,
803, 760/1, 94123, 75811, 75711, 9011, 9414 v k.ú. Klenová

Obchodní firma AQUAŠUMAVA s.r,o. se sídlem Chudenín 30, 34o 22 Nýrsko - lč
64832911, zastupující _na základě_ plné moci Obec Klenová se sídlem Klenová 65,
340 21 Janovice nad Uhlavou - lČ OO573515, požádala Městský úřad Klatovy, odboi
Životního prostředí podáním doručeným dne 2. 10, 2020 o vydání společného územního
a stavebního povolení pro stavební zámér,,Vodovod Klenová - část 1" sumístěním na
pozemcích p.Č, 76911, 94116, 98/1 , 98114, 76713, 9411, 8O2l1, 803, 76ot1, g4l23, 75811,
75711,9011,9414 v k.ú. Klenová podle ust. § 94jníže uvedeného stavebního zákona,

Rozsah a účel požadovaného záměru:
o lO 01 Vodovod - vybudování rozvodných vodovodních řadů v obci Klenová, které

budou poloŽeny v souběhu s nově budovanou splaškovou kanalizací; na řadech
budou osazeny nadzemní a podzemní hydranty pro účely požární, odkalení
a odvzduŠnění vodovodu, dále šoupata pro potřeby uzavření jednotlivých částí
vodovodu

- potrubí PE 90-1 10, PN 16; celková délka 1094 m

řad potrubí délka
A PE 110 169,4 m
A PE 90 309,6 m
A1 PE 90 70,7 m
A2 PE 90 128,9 m
B PE90 329,9 m
B1 PE 90 85,5 m

o Vodovodní odbočkv - PE 32-63, celková délka 609,2 m, 47 ks; napojeny na vodovod
Pomocí navrtávacího pasu; ukončení jednotlivých odboček budóu vytažena na
hranice veřejných pozemkŮ s neveřejnými, kde bude na konci potrubí osazena zátka
(Potrubí bude zaslepeno); pro budoucí napojení přípojek k jednotlivým nemovitostem

- ÚČelem je zajištění zásobování obyvatel v obci Klenová pitnou vodou pomocíveřejného
vodovodu a napojení jednotlivých nemovitostí, ale do provedení části 2 (výsiavby
tlodojemu, zbývajících částí vodovodu a přiváděcího řadu z vodojemu Janovice naá
Uhlavou) nebude 1. část vodovodu využívána a bude provedenalako suchovod bez
napojení na vodní zdroj.

Vodovod bude umístěn na pozemcích p.č, 76911, 94116, 76713, g4t1, 8o2l1, 803, 9o/1
(vŠe9hny ostatní plocha); vodovodní odbočky budou umístěny na pozemcích p.č. 76911,
94116, 9811, 98114, 76713, 9411, 80211, 803, 76Ot1, g4l23, 758t1, 757t1, gO/i (všechny
ostatní Plocha) a 9414 (zahrada), vše v k.ú, Klenová, určení polohy stavby (orientačné
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podle souřadnic X, Y určených v souřadnicovém systému JTSK): začátek vodovodního
řadu A 1113646,839887, konec vodovodního řadu 81 1113677,839382.

Dokumentaci pro společné povolení vypracoval v červnu 2019 Jan Hanza DiS. a ověřila
lng. Martina Hřebeková, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství,
krajinného inženýrství a pozemní stavby - Črnlr 0101643.

Uvedeným dnem podání bylo zahájeno společné územní a stavební řizení a vodoprávní
řízeni,

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 25412001
Sb., o vodách a o změně některlých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,vodní zákon"), v souladu s ust. § 11 zákona číslo 50012004 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) a ust. § 94j odst. 1 zákona číslo
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
zákona číslo 22512017 Sb. (dále jen ,,stavební zákon") a ust. § 15 odst. 5 vodního
zákona

oznamuje zahá4eni společného územního a stavebního řízení
a vodoprávního řizeni

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 proposouzení stavebního záměru a stanovení podmínek kjeho
prováděnÍ, upouští ve smyslu ust, § 94m odst, 3 citovaného stavebního zákona
od ohledání na místě a ústního jednání.

tJčastníci společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízeni mohou
uplatnit své námitky, popř. důkazy nejpozději do í5 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 ktených 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. Jedná se o lhŮtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním
rozhodnutí ve věci, nikoliv o da]ší lhŮtu pro námitky a důkazy. Námitky uplatněné v této
lhŮtě budou vyhodnoceny jako námitky opožděné, k nimž vodoprávní 

-úřad 
nepřihlíží ve

smyslu zásady koncentrace řízení, Tohoto práva se může účastník řizení v souladu
s ust, § 36 odst. 3 správního řádu vzdát. Po uplynutí lhůty bude přikročeno k vydání
rozhodnutí ve věci.

Nechá-li se někteqý 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).
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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 v úředních hodinách MěÚ Klatovy.

S ohledem
uvědomeni
§ 25 odst. 1

na řízeni s velkým počtem účastníků byli účastnici řizení o jeho zahdiení
v souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou dle ust,
správního řádu,

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 spoIečném územním a stavebním řizení námitky k ochraně zájmů
obce a zalmŮ občanŮ obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního
předpisu, může v řízeni 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,
Učastník řízeni ve suých námitkách uvede skutečnosti, které zakládalí jeho postavení
jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Měsbký úřad Klatory
odbor životrrúro prosřeď

nám. Míru 62
339 0l Klatovy 4

úu\
tng. Libor H$ek_
vedoucí oduoru zp

Doručí se:
Účastníci společného územního a stavebního řizeni dle ust. § 94k písm. a) až d)
stavebního zákona (do vlastních rukou)
Obchodní firma AQUAŠUMAVA s.r.o. se sídlem Chudenín 30, 340 22 Nýrsko - lč
64832911, zastupující na základě plné moci Obec Klenová se sídlem Klenová 65,
340 21 Janovice nad Úhhvou - lČ oo573515
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462t162,
Koterov, 326 00 Plzeň
ČrZ Oistribuce, a.s., Guldenerova 2577t19, 326 00 Plzeň

ÚČastníci společného územního a stavebního řízení dle ust. § 94k písm. e)
stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb
katastrální území klenová:
p.p.Č.: 126, 125, 123, 118,77611,12013, 12011,98127,114,98126,113, 11212,98/13,99,
11213, 98117, 10512, 10511, 94114, 10311, 94135, 94133, 94134, 84, 8312, 8211, 91, 72,
9214, 9211, 4112, 3412, 32, 94122, 94121, 95, 96, 2811, 754, 8912, 8914, 61, 62, 56, 843,
66, 55, 94131, 5011, 4811, 4812, 4411, 42, 4111,75211

st.p.Č.: 18, 19, 20,22,64,23,25,27,29,30,80,68, 3311,67,10312, 10311,37,38,39,
41, 4212, 4211, 58,69, 66, 77, 76, 55, 54, 73, 1612, 5611, 5612, 40, 4311, 44, 4611, 4612,
48,49,71,59
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vlastníci veřejné technické infrastruktury
ČeZ Oistribuce, a.s., Guldenerova 19, 3O3 28 Plzeň
CET|N a.s., Českomoravská 251Ol19, Libeň, 190 OO Praha 9

Dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor PK, územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy
Krajská hygienická stanice se sídlem v Plzni, územní pracoviště, 339 01 Klatovy
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí - orgán ochrany ZPF
Městský úřad KIatovy, Odbor školství, kultury a CR
Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a ÚP

Na vědomí (veřejnou vyhláškou)
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeži 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, OŽe;
Obecní úřad Klenová - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Obci Bezděkov po dobu
15 dnů (s potvrzením o vyvěšení a sejmutí vrátit zpět na lvtěÚ Klatovy, OŽP\

Poučení:
Běh patnáctidenní lhůty začíná dnem sejmutí na úřední desce správního orgánu, ktený
písemnost doručuje,

Vyvěšeno dne : Sejmuto dne :

Podpis a razítko orgánu, kterlý potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
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