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Spisová zn.: ZN/ŽP/1582/17 
Číslo jednací:  ŽP/9573/17/Sch  
Vyřizuje:  Ing. Schejbalová 
Tel.:  376 347 287 
E-mail: aschejbalova@mukt.cz 
Datum: 04. 12. 2017 
 
Povolení k provedení vodního díla pro stavbu „Vrtan á studna pro individuální 
zásobování vodou“ na p.p. č. 1166/5 v  k.ú. Trn čí 
 

ROZHODNUTÍ: 
 
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný 
vodoprávní úřad podle ust. §§ 104 a 106 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 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 
Název: Obec Ježovy 
Sídlo: Ježovy 52, 340 12 Švihov 
IČ: 00573540 
 

I. povolení k nakládání s vodami – k odb ěru podzemních vod  a to z nově 
vybudované vrtané studny na p.p.č. 1166/5 v  k.ú. Trnčí, číslo hydrologického 
pořadí 1-10-02-0900-0-00, hydrogeologický rajon 6222 – Krystalinikum a 
proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy, číslo útvaru podzemních 
vod 62223, určení polohy (orientačně, souřadnicemi v souřadnicovém systému 
JTSK): 838672, 1097514, 
podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. vodního zákona, po dobu 12 měsíců v roce 
v množství:   
    prům.  0,007  l.s-1   

max.  0,5       l.s-1 

     max.  1,2  m3/měs   
rok  0,015   tis.m3/rok 
 

pro účel zásobování objektu kulturního domu vodou (cca 20x ročně)  
na dobu do 31. 12. 2047 . 
Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní 
vody v místě jejího odběru. 
 

II. povolení k provedení stavby vodního díla  podle ust. § 15 odst. 1 vodního 
zákona a v souladu s ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona, potřebných k realizaci 
výše uvedeného povolení k nakládání s vodami a zahrnující:  
 
- vrtanou studnu o hloubce 30 m, průměr hloubení 220 mm, vystrojení PVC 
pažnicí o průměru 160 mm. Zhlaví studny bude opatřeno šachtou z betonových 
skruží, vyvedenou 0,5 m nad okolní terén, krytou betonovým poklopem. 
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Vše umístěno na p.p.č. 1166/5 v  k.ú. Trnčí v kraji Plzeňském, okrese Klatovy, 
obec Ježovy, určení polohy (orientačně souřadnicemi X, Y určenými 
v souřadnicovém systému JTSK): 838672, 1097514. 

 
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 
dokumentace pro stavební řízení, kterou zpracoval v 06/2016 Ing. Václav Chvátal, 
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0200195,  v souladu 
s hydrogeologickým vyjádřením vypracovaným v 06/2016 RNDr. Josefem 
Krupařem, číslo oprávnění 1405/2001; případné změny nesmí být provedeny bez 
předchozího projednání.    

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. 
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. 

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. Stavba bude dokončena v termínu do 01. 08. 2019.  
6. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jen závěrečná. 

 
Odůvodn ění: 

Obec Ježovy se sídlem Ježovy 52, 340 12 Švihov, IČ00573540, zastoupena na základě 
plné moci obchodní firmou Studnařství H&T s.r.o., se sídlem Draženov 78, 344 01 
Domažlice, IČ 28032756, požádala Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí 
podáním doručeným dne 14. 07. 2017, o vydání vodoprávního a stavebního povolení 
k vodnímu dílu pro stavbu „Vrtaná studna pro individuální zásobování vodou“ na p.p.č. 
1166/5 v  k.ú. Trnčí dle ustanovení § 15 vodního zákona a o povolení k odběru 
podzemních vod podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. 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. §§ 7a a 3a vyhlášky číslo 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí 
nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a 
dalšími doklady. 
 
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, písemností ze dne 18. 09. 2017 pod 
č.j.: ŽP/7472/17/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. 
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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. 
 
Poučení účastník ů: 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 04. 12. 2017. 
           
Uvědomění účastníků řízení o zahájení řízení s velkým počtem účastníků bylo 
provedeno ve smyslu § 144 správního řádu. 
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Doručí se: 
 
Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami podle § 115 odst. 15 vodního zákona 
(na doručenku):  
Studnařství H&T s.r.o., Draženov 78, 344 01 Domažlice, zastupující na základě plné 
moci Obec Ježovy, Ježovy 52, 340 12 Švihov 
  
Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 1 písm. a) 
správního řádu (na doručenku):      
Studnařství H&T s.r.o., Draženov 78, 344 01 Domažlice, zastupující na základě plné 
moci Obec Ježovy, Ježovy 52, 340 12 Švihov 
 
Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 2 správního 
řádu (veřejnou vyhláškou):  
k.ú. Trnčí: st.p.č. 15/1, 16, 18, 19, 21, 22/3, 31, 32, 33, 55; p.p.č. 24, 28/1, 29, 31, 39/1, 
429/2, 430, 716, 719, 720, 763/7, 1166/7, 1166/8, 1166/9, 1184/3, 1202/1 
 
Vlastníci veřejných tech. podle ust. § 109 písm. g) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):   
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 864/8, 405 02 Děčín 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 
Dotčené správní úřady:   
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 
MěÚ Klatovy, OŠKCR 
MěÚ Klatovy, OVÚP 
 
Na vědomí: 
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka 
 
(na dodejku) 
MěÚ Klatovy, Odbor vnitřních věcí – se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po 
dobu 15 dnů 
Obecní úřad Ježovy – se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Ježovy  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. 
 


