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Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení k e zřízení 
stavby vodních d ěl „Nýrsko - vým ěna potrubí vodovodního p řechodu Úhlavy“ 
s umíst ěním na p.p. č. 161/1, 1655/1, 1607/1 a 56/3 v k.ú. Nýrsko   
 
     Město Nýrsko se sídlem Náměstí 122, 340 22 Nýrsko - IČ 00255921 požádalo 
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí podáním doručeným dne 4. 11. 2015 
o prodloužení platnosti stavebního povolení ke zřízení stavby vodních děl „Nýrsko - 
výměna potrubí vodovodního přechodu Úhlavy“ s umístěním na p.p.č. 161/1, 1655/1, 
1607/1 a 56/3 v k.ú. Nýrsko, které bylo vydáno rozhodnutím MěÚ Klatovy, Odborem ŽP 
pod č.j.: ŽP/7848/13/Šp ze dne 24. 9. 2013. Zároveň bylo požádáno o prodloužení lhůty 
k dokončení uvedené stavby.  
     Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. 
 
     Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný 
vodoprávní úřad dle 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 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 vodoprávního a stavebního řízení 
 
v souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu o prodloužení platnosti výše uvedeného 
stavebního povolení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro její řádné posouzení, nebude konáno ústní jednání ani místní 
šetření.  
    Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky nejpozději do 10 dn ů od doru čení tohoto 
oznámení jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené 
orgány. 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. 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.                                                               
     Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři Městského úřadu Klatovy, Odboru 
životního prostředí  - vodohospodářské oddělení ve lhůtě shora uvedené, a to ve dnech 
Po a St 8,00-17,00 hodin a Pá 8,00-14,00 hodin (v ostatních dnech po telefonické 
dohodě).    
 
 
 
                                                                                                Ing. Jana Michálková, v.r. 
                                                                                                     vedoucí odboru ŽP  
                                                                                             OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
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Doru čí se : 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a ust. § 109 písm. a) 
stavebního zákona (do vlastních rukou) 
Město Nýrsko se sídlem Náměstí 122, 340 22 Nýrsko - IČ 00255921 
 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. c) stavebního 
zákona (do vlastních rukou)  
Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5 
 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. e) stavebního 
zákona (veřejnou vyhláškou)  
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb  
p.p.č. 1658/1, 161/2, 56/1, 56/5 a st.p.č. 881, 880, 879, 878, 877, 876 a 875 
v katastrálním území Nýrsko   
 
vlastníci veřejné technické infrastruktury  
ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň  
Telefonica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Plzeň, P.O.BOX č. 56, 130 76 Praha 3 
RWE Distribuční služby, s.r.o., pobočka Klatovy, Plynárenská 499, 657 02 Brno   
Technické služby města Nýrska, přísp. organizace, Strážovská 529, 340 22 Nýrsko 
VODOSPOL s.r.o., Ostravská 169, 339 01 Klatovy 4  
 
Dotčené orgány (datovou schránkou)   
Krajská hygienická stanice PK, územní pracoviště 339 01 Klatovy 
Hasičský záchranný sbor PK, územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy 
Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR 
Městský úřad Klatovy, Odbor ŽP - orgán ochrany přírody    
Městský úřad Nýrsko, Stavební úřad a odbor ŽP a silničního hospodářství  
 
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)   
Městský úřad Nýrsko - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Nýrsku po dobu 15 dnů 
(s potvrzením o vyvěšení a sejmutí vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)                                                                             
                                       
 
                                       
Vyvěšeno dne :                                                              Sejmuto dne : 
 
 
 
 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.                                                                                                                                                                                                      


