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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle §
11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v územním
řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 23.12.2015 podal
Městys Chudenice, IČO 255599, Kvapilova 215, Chudenice, 339 01 Klatovy 1,
kterého zastupuje AQUAŠUMAVA s.r.o., IČO 64832911, Chudenín 30, 340 22 Nýrsko
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby
Chudenice, připojení vrtu HV 6 a dostavba vodovodu A1
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 127/14 (ostatní plocha), parc. č. 147/1 (orná půda), parc. č.
1406/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1713 (vodní plocha), parc. č. 2015/1 (ostatní plocha), parc. č.
2015/2 (ostatní plocha), parc. č. 2015/3 (ostatní plocha), parc. č. 2016/1 (ostatní plocha), parc. č.
2031/1 (ostatní plocha), parc. č. 2031/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Chudenice.

Druh a účel umisťované stavby:
-

Připojení stávajícího vrtu označeného HV6 na vodovodní soustavu obce Chudenice za účelem
posílení vodního zdroje stávajícího vodojemu. Součástí je vystrojení vrtu, napojení vrtu
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výtlačným potrubím na stávající vodojem, uložení kabelů, oplocení vrtu, prodloužení
vodovodního řadu obce.
Umístění stavby na pozemku:
-

Vrt je umístěn na pozemku parc. č. 147/1 v katastrálním území Chudenice ve vzdálenosti 125 m
od hranice pozemku s pozemkem parc. č. 2031/3 v katastrálním území Chudenice a ve
vzdálenosti 8,6 m od hranice pozemku s pozemkem parc. č. 128/50 v katastrálním území
Chudenice.
Oplocení vrtu umístěno na pozemku parc. č. 147/1 v katastrálním území Chudenice, oplocení ve
vzdálenosti cca 10 m od vrtu, tvar čtverce, jehož severní strana povede podél hranice pozemku
s pozemkem parc. č. 128/50 v katastrálním území Chudenice a západní strana povede ve
vzdálenosti 14,9 m od hranice pozemku s pozemkem parc. č. 147/23 v katastrálním území
Chudenice.
Výtlačné potrubí vedeno po pozemcích parc. č. 127/14, 147/1, 1406/1, 1713, 2015/1, 2015/2,
2015/3, 2016/1, 2031/1, 2031/3 v katastrálním území Chudenice, potrubí vedeno od vrtu
v nezpevněném pozemku, v silničním příkopu podél komunikace, přechází kolmo zpevněné
komunikace a dále vede po nezpevněných pozemcích až ke stávajícímu zdroji označenému HJ2.
Prodloužení vodovodního řadu A1 vedeno po pozemcích parc. č. 127/14, 147/1, 2031/1, 2031/3,
1713, 2015/1, 2015/3 v katastrálním území Chudenice.
Ve společném výkopu vedeno výtlačné potrubí do vodojemu, vodovodní řad a napájecí a
ovládací kabely.
Určení prostorového řešení stavby:
-

Vrt hloubky 40 m vystrojen zárubnicí o průměru 160 mm, vrt osazen betonový zhlavím
obdélníkového půdorysu poklopem a el. rozvaděčem. Ve vrtu osazeno čerpadlo pro převedení
vody z vrtu HV6 do vrtu HJ2
Oplocení vrtu v rozsahu 20 x 20 m, délka 80,0 m, v oplocení osazena směrem na pozemek parc.
č. 128/50 v katastrálním území Chudenice vrata šířky 4,0 m. Oplocení: poplastované pletivo do
ocelových sloupků, výška 1,8 m.
Vodovodní výtlačné potrubí z vrtu HV6 do vrtu HJ2 z výtlačného potrubí PE63 DN 50, délka 486,5
m. Ve vrtu HJ2 bude na stávajícím a navrženém potrubí osazena zpětná klapka a šoupě.
Prodloužení vodovodního řadu A1 z potrubí PE 90, DN 80, délka 163,2 m. V místě napojení na
stávající řad bude potrubí osazeno šoupětem, na konci vodovodního řadu osazen nadzemní
hydrant
Napájecí a ovládací kabely vrtu uloženy ve společném výkopu s potrubím, délka 486,5 m.
V prostorách vrtu HJ2 ve stávající rozvodné skříni budou kabely napojeny na stávající systém
ovládání.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
-

1.

2.

pozemky parc. č. 127/14, 147/1, 1406/1, 1713, 2015/1, 2015/2, 2015/3, 2016/1, 2031/1, 2031/3
v katastrálním území Chudenice

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
Stavba bude umístěna v souladu se situací stavby, kterou zpracovala Ing. Martina Hřebeková
ČKAIT 0101643 v 2/2015, a která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální
mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb
a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
Vrt je umístěn na pozemku parc. č. 147/1 v katastrálním území Chudenice ve vzdálenosti 125 m
od hranice pozemku s pozemkem parc. č. 2031/3 v katastrálním území Chudenice a ve
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vzdálenosti 8,6 m od hranice pozemku s pozemkem parc. č. 128/50 v katastrálním území
Chudenice.
Oplocení vrtu bude umístěno na pozemku parc. č. 147/1 v katastrálním území Chudenice
oplocení ve vzdálenosti cca 10 m od vrtu, tvar čtverce, jehož severní strana povede podél
hranice pozemku s pozemkem parc. č. 128/50 v katastrálním území Chudenice a západní strana
povede ve vzdálenosti 14,9 m od hranice pozemku s pozemkem parc. č. 147/23 v katastrálním
území Chudenice.
Výtlačné potrubí bude vedeno po pozemcích parc. č. 127/14, 147/1, 1406/1, 1713, 2015/1,
2015/2, 2015/3, 2016/1, 2031/1, 2031/3 v katastrálním území Chudenice, vedeno od vrtu
v nezpevněném pozemku, v silničním příkopu podél komunikace, přechází kolmo zpevněné
komunikace a dále vede po nezpevněných pozemcích až ke stávajícímu zdroji označenému HJ2.
Prodloužení vodovodního řadu A1 vedeno po pozemcích parc. č. 127/14, 147/1, 2031/1, 2031/3,
1713, 2015/1, 2015/3 v katastrálním území Chudenice.
Ve společném výkopu bude vedeno výtlačné potrubí do vodojemu, vodovodní řad a napájecí a
ovládací kabely.
Vrt hloubky 40 m bude vystrojen zárubnicí o průměru 160 mm, vrt bude osazen betonový
zhlavím obdélníkového půdorysu poklopem a el. rozvaděčem. Ve vrtu bude osazeno čerpadlo
pro převedení vody z vrtu HV6 do vrtu HJ2.
Oplocení vrtu bude v rozsahu 20 x 20 m, délka 80,0 m, v oplocení osazena směrem na pozemek
parc. č. 128/50 v katastrálním území Chudenice vrata šířky 4,0 m. Oplocení: poplastované pletivo
do ocelových sloupků, výška 1,8 m.
Vodovodní výtlačné potrubí z vrtu HV6 do vrtu HJ2 bude z potrubí PE63 DN 50, délka 486,5 m.
Ve vrtu HJ2 bude na stávajícím a navrženém potrubí bude osazena zpětná klapka a šoupě.
Prodloužení vodovodního řadu A1 bude z potrubí PE 90, DN 80, délka 163,2 m. V místě napojení
na stávající řad bude potrubí osazeno šoupětem, na konci vodovodního řadu osazen nadzemní
hydrant.
Napájecí a ovládací kabely vrtu budou uloženy ve společném výkopu s potrubím, délka 486,5 m.
V prostorách vrtu HJ2 ve stávající rozvodné skříni budou kabely napojeny na stávající systém
ovládání.
S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, bude nakládáno v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy
Stavebník bude respektovat podmínky dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
v platném znění (archeologický průzkum).
Před zahájením stavby budou vytyčeny veškeré stávající inženýrské sítě v území, bude zajištěna
jejich ochrana před poškozením
Křížení stávajících sítí bude provedeno v souladu se stanovenými podmínkami jednotlivých
správců sítí. Budou respektovány podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech
jednotlivých správců podzemních vedení.
Prostorové uložení sítí bude zkoordinováno s ostatními sítěmi v území v souladu s ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických
zařízení.
Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu, dotčené povrchy budou
obnoveny.
Podmínky souhlasného vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu budou
respektovány:
– v průběhu zemních prací učinit opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek
poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt
– skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvy půdy a tyto při zahrnování tras opět využít
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24.
25.

– provádět práce tak, aby na okolním zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu
došlo k co nejmenším škodám
– po provedení prací uvést dotčený pozemek do původního stavu
– projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, nebo jinou
osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat
– pokud si práce vyžádají odnětí zemědělského půdního fondu na dobu delší jak 1 rok včetně
doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, jsou provozovatelé těchto
prací povinni požádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu o souhlas k odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu
Křížení vodovodu s neupraveným vodním tokem Chudenického potoka bude provedeno dle ČSN
752130 (křížení vodních toků), pod tlakem pod vodním tokem. Vodovod bude uložen minimálně
1 m pod stávajícím dnem toku. V případě překopu bude koryto po provedení prací uvedeno do
původního stavu a předáno správci.
Budou dodrženy podmínky souhlasu s umístěním stavby - Správy a údržby silnic Plzeňského
kraje:
-Vodovodní řady včetně kabelů el. vedení budou vedeny v maximální možné vzdálenosti od
živičného povrchu komunikace.
-Ke stavebnímu řízení bude s investorem uzavřena smlouva o omezení užívání nemovitosti ve
správě Plzeňského kraje.
Budou respektovány podmínky souhlasu s umístěním stavby - Státního pozemkového úřadu,
krajské pracoviště Plzeň:
– veškerý přebytečný materiál odstranit a odpad odvézt na povolenou skládku, po ukončení
prací bude pozemek uveden do náležitého stavu, případné vzniklé škody na pozemku budou
odstraněny na náklady investora, stavba bude provedena podle doložené dokumentace, bude
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek dotčený stavbou,
vstup na pozemek parc. č. 1406/1 k.ú. Chudenice projedná žadatel se současným nájemcem
(Žďár Chudenice s.r.o.)
Budou splněny podmínky dotčeného orgánu na úseku požární ochrany stanovené v závazném
stanovisku ze dne 9.12.2015 č.j. HSPM-3041-4/2015 KT:
1. Podmínky požární bezpečnosti stavby, zapracované v předložené dokumentaci, akceptovat
v dalším stupni projektové dokumentace.
2. Další stupeň projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby předložit
opět k vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.
Oplocení je stavbou uvedenou v ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 14 stavebního zákona a
jeho provedení nevyžaduje další opatření (stavební povolení ani ohlášení) stavebního úřadu.
Záměr žadatel, stavba vodního zdroje a vodovodních řadů, je vodním dílem, provedení díla
podléhá podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, vydání stavebního povolení a
povolení odběru podzemních vod vodoprávního úřadu, MěÚ Klatovy, odboru životního prostředí

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Městys Chudenice, Kvapilova 215, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

II.

Vydává podle § 83 a 92 stavebního zákona a § 13 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o ochranném pásmu
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stavby

Chudenice, vrt HV 6
(dále jen "ochranné pásmo").

Označení chráněné stavby, zařízení či území:
-

Vodní zdroj označený HV6 pro zásobování vodou městyse Chudenice, ochranné pásmo
v rozsahu oplocení, tj čtverec o velikosti strany 20,0 m, kolem uvedeného vodního zdroje.

Parcelní čísla a druh pozemků:
-

Pozemek parc. č. 147/1 (orná půda) v katastrálním území Chudenice

Stanovená omezení:
-

V prostoru ochranného pásma, v rozsahu oplocení vodního zdroje nebude prováděna intenzivní
zemědělská výroba, nebudou prováděny stavební a jiné činnosti nesouvisející s využitím vodního
zdroje.

Doba platnosti ochranného pásma:
-

Doba platnosti ochranného pásma se stanovuje na dobu existence vodního zdroje.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Městys Chudenice, Kvapilova 215, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Odůvodnění:
Dne 23.12.2015 podal žadatel, Městys Chudenice, IČO 255599, Kvapilova 215, Chudenice, 339 01
Klatovy 1, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla
doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel
dne 23.12.2015 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo současně usnesením č.j. OVÚP/75/16/Ma
přerušeno. Žádost byla doplněna dne 9.2.2016.
Stavební úřad opatřením ze dne 12.2.2016 č.j. OVÚP987/16/Ma oznámil zahájení územního řízení
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním
na místě na den 17.3.2016, o jehož výsledku byl sepsán protokol. V době ohledání na místě byl vrt již
proveden.
Vzhledem k počtu účastníků řízení bylo oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení účastníkům
řízení byly doručovány účastníkům řízení postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu.
Předmětem územního řízení je umístění nového vodního zdroje označeného HV6 pro městys
Chudenice, umístění výtlačného potrubí pro propojení navrhovaného zdroje se stávajícím zdrojem
označeným HJ2 napojeným na vodojem obce, uložení kabelů pro ovládání vodního zdroje,
prodloužení vodovodního řadu A1 v Chudenicích, oplocení vodního zdroje HV6 v rozsahu
doporučeného ochranného pásma vodního zdroje I. stupně. Vrt HV6 se nachází na pozemku, který je
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v současné době intenzivně zemědělsky využíván jako orná půda, probíhá zde chemická ochrana
pěstovaných rostlin. Hydrogeologický průzkum vrtu HV6 (zpracovatel AQUATEST a.s v srpnu 2013)
doporučuje vzhledem k současnému způsobu hospodaření na pozemku stanovit a vyhlásit pásma
hygienické ochrany I. a II. stupně dle vodního zákona (zák.č. 254/2001 Sb. v platném znění). Pro
ochranu vodního zdroje stanovil stavební úřad ochranné pásmo stavby. Toto ochranné pásmo
nezasahuje do kompetencí vodoprávního úřadu (§ 30 vodního zákona) k vyhlášení pásem hygienické
ochrany.
Stavební úřad v provedeném řízení posoudil žádost podle § 90 stavebního zákona takto:
Městys Chudenice má zpracovanou územně plánovací dokumentaci – ÚPN Chudenice z roku 2012,
který je zpracovaný pro celé správní území městyse Chudenice. Územní plán Chudenice byl vydán
zastupitelstvem městyse Chudenice dne 10.10.2012, nabytí účinnosti dne 6.11.2012. Podle této ÚPD
se vrt HV6 nachází v zastavitelném území obce v území určeném pro bydlení smíšené maloměstské,
trasa vodovodních řadů zasahuje do zastavěného území obce, do ploch dopravní infrastruktury,
stávající vodní zdroj, vrt HJ2 se nachází v zemědělských plochách mimo zastavěné území. Záměrem
žadatele je připojení nově vybudovaného vrtu HV6 na systém zdrojů vody městyse Chudenice
dopravující pitnou vodu do stávajícího vodojemu a rozšíření vodovodního řadu A1 pro budoucí
zástavbu obce. Umisťovaná stavba je v souladu se záměry územního plánování.
Umístění záměru je v souladu s úkoly územního plánování, zejména s charakterem území. Jedná se o
stavby bez zvláštních urbanistických a architektonických nároků. Umístěním záměru nebudou
narušeny stávající dochované architektonické a urbanistické hodnoty v území.
Umístění záměru je v souladu s požadavky stavebního zákona a s obecnými požadavky na využívání
území. Pozemky umožňují umístění záměru, navržené řešení splňuje prostorové uspořádání všech sítí
technické infrastruktury v území. Umístění vodního zdroje HV6 je na pozemku současně intenzivně
využívaném pro zemědělské hospodaření a podle územně plánovací dokumentace se vodní zdroj
nachází v území zastavitelném určeném pro bydlení. Vzhledem ke stávajícímu i budoucímu využití
pozemku, na kterém se vodní zdroj nachází, a s přihlédnutím k výsledkům hydrogeologického
průzkumu stanovil stavební úřad i ochranné pásmo vodního zdroje HV6 v rozsahu umisťovaného
oplocení, tj. okruh cca 10 m od vrtu. Stanovením ochranného pásma nejsou dotčeny kompetence
vodoprávního úřadu stanovené v ustanovení § 30 vodního zákona.
Vodní zdroj HV6 se nachází ve vzdálenosti 8,6 m od pozemku parc. č. 128/50 v katastrálním území
Chudenice, který je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace. Prohlídkou místa stavby bylo zjištěno, že pozemek je zatravněn a nenachází se na něm
stavba komunikace. Umístění vodního zdroje proto splňuje požadavky § 24a vyhlášky č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění.
Za účelem ochrany stavby vodního zdroje vzhledem ke stávajícímu i plánovanému způsobu využití
území stavební úřad stanovil ochranné pásmo vodního zdroje. Rozsah ochranného pásma byl
stanoven shodně s navrženým pásmem hygienické ochrany I. stupně v hydrogeologickém průzkumu a
shodně s navrženým oplocením vodního zdroje.
Záměr žadatele řeší rozšíření veřejné technické infrastruktury. Navržené řešení je v souladu
s požadavky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, při splnění podmínek všech
správců sítí chrání práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.
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Záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných
stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům na výstavbu.
Stanoviska, vyjádření sdělili:
-

-

-

Městský úřad Klatovy: Koordinované závazné stanovisko č. 367/15 – 21.8.2015 - souhlasné
koordinované závazné stanovisko, ze kterého vyplývá, že nejsou dotčeny zájmy správního orgánu
na úseku ochrany lesa a ochrany ovzduší, orgán ochrany přírody upozorňuje na postup při
případném dotčení zeleně, dopravní úřad požaduje udělení rozhodnutí o zvláštním užívání
komunikací; orgán územního plánování a orgán odpadového hospodářství vydal souhlasné
vyjádření; upozornění na archeologii – na povinnosti stavebníka vyplývající ze zákona o státní
památkové péči
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí: ŽP/5127/15/ Rt – 16.7.2015 – souhlasné
vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu s podmínkami – podmínky byly
zapracovány do výroku rozhodnutí; ŽP/5988/15/Le – 20.8.2015 – souhlasné závazné stanovisko
vodoprávního úřadu; ŽP/5143/15/Ro – 21.7.2015 – vyjádření orgánu veřejné správy
v odpadovém hospodářství – bez námitek
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy: OD/10130-3/15/Ba ze dne 30.9.2015 – rozhodnutí, kterým
se povoluje zvláštní užívání silnice za účelem umístění inženýrských sítí
Městský úřad Klatovy, odbor školství, kultury a cestovního ruchu: OSKCR/62/2016/Šil ze dne
15.1.2016 - souhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku památkové péče
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy: HSPM-3041-4/2015 KT –
9.12.2015
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni: KHSPL/14654/21/2015 – 24.7.2015
ČEZ Distribuce, a.s.: 1076454753 – 17.7.2015
AQUAŠUMAVA s.r.o.: 5.10.2015; O2: 538652/15 – 25.2.2015
RWE Distribuční služby, s.r.o.: 5001143170 – 20.7.2015

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci územního řízení byli stanoveni podle § 85 stavebního zákona.
- podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona: Městys Chudenice
- podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto
pozemku nebo stavbě: Městys Chudenice, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková
organizace, Státní pozemkový úřad ČR, Emil Čížek
- podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím
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přímo dotčeno: Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, byly vlastníci
pozemků a staveb v souladu s ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků
a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 158, 180, 181, parc. č.
127/2, 128/50, 128/51, 128/55, 128/56, 128/57, 128/58, 128/59, 128/60, 1385/2, 1385/15, 1405,
1406/5, 1406/6, 1408/4, 1408/5, 1712, 2164 v katastrálním území Chudenice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Chudenice č.p. 154, č.p. 190 a
č.p. 189
Rozhodnutí se oznamuje v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona, podle ust. § 87
odst. 1 stavebního zákona. V řízení s velkým počtem účastníků se rozhodnutí oznamuje účastníkům
uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě. Ostatním účastníkům se
doručuje veřejnou vyhláškou. Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
-

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního
rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví
je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí,
jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou
přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci
doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby
podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

otisk úředního razítka

Ing. Pavel Boublík
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Klatovy a Úřadu městyse
Chudenice.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve
výši 3000 Kč byl zaplacen dne 24.3.2016.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Městys Chudenice, IDDS: rzpb3q8 – zastoupen:
AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby

účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona obdrží postupem podle § 144 odst. 6 správního
řádu. Účastníci řízení jsou identifikováni v souladu s § 87 odst. 3 stavebního zákona označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 158, 180, 181, parc. č.
127/2, 128/50, 128/51, 128/55, 128/56, 128/57, 128/58, 128/59, 128/60, 1385/2, 1385/15, 1405,
1406/5, 1406/6, 1408/4, 1408/5, 1712, 2164 v katastrálním území Chudenice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Chudenice č.p. 154, č.p. 190 a
č.p. 189

dotčené správní úřady (jednotlivě)
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6k
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