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ROZHODNUTÍ 
SPOLEČNÉ POVOLENÍ 

(územní a stavební povolení) 
 

Výroková část: 

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný  
podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a dle § 25 písm. b) zákona 
č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů (dále jen“ zákon o vodovodech a kanalizacích“) 
a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) 
(dále jen "stavební zákon"),  a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve společném řízení (dále jen 
"společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o společné povolení, kterou dne 
24.7.2019 podalo  
Město Kasejovice, IČO 00256731, Kasejovice 98, 335 44  Kasejovice, zastoupené starostkou Ing. 
Marií Čápovou (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení: 
 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a § 15 odst. 1 vodního 
zákona 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

„Prodloužení kanalizace – ulice U Trati, Chloumecká – Kasejovice“ 

 (dále jen „stavba“) na místě: v kraji Plzeňském, obci (městě) Kasejovice, na pozemcích parc. č. 261/1 
(trvalý travní porost), 261/3 (trvalý travní porost), 261/4 (trvalý travní porost), 261/5 (trvalý travní 
porost), 261/6 (trvalý travní porost), 261/7 (trvalý travní porost), 261/8 (trvalý travní porost), 261/14 
(trvalý travní porost), 286 (trvalý travní porost), 1170/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Kasejovice, 
č.h.p.: 1-08-04-0050-0-00. 

Stavba obsahuje: 
- Prodloužení splaškové kanalizace v ulici Chloumecká: 

- Kanalizační řad A PVC DN 250 SN 8 o délce 169,35 m,  
Řad začne napojením na stávající kanalizaci v místě stávající šachty u č.p.191 v k. ú. Kasejovice, 
kanalizační řad bude úložna v komunikaci na pozemku parc. č. 1170/5 v k.ú. Kasejovice a bude 
na něm umístěno 5 ks revizních šachet o průměru 1m. 

- Kanalizační řad B PVC DN 300 SN 8 o délce 8,80 m. 
Řad začne napojením na Š1 kanalizačního řadu A, povede do šachty Š 1 řadu B a bude zakončena 
před hranicí s pozemkem parc. č. 1154/5 v k.ú. Kasejovice.  
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- Prodloužení splaškové kanalizace v ulici U Trati: 

- Kanalizační řad PVC DN250 SN 8 o délce 204,8 m 
Řad začne napojením na stávající kanalizaci v místě stávající šachty na kraji pozemku parc. č. 
286 v k. ú. Kasejovice a dále povede přes pozemky parc. č. 261/8, 261/5, 261/4, 261/7, 261/14, 
261/3, 261/6 a 261 v k.ú. Kasejovice a na řadu bude umístěno 6 ks revizních šachet o průměru 
1m. 

- Kanalizační přípojky PVC KD DN 150 SN4 
- 21 kusů jednotlivých kanalizačních přípojek (veřejná část). 

Účel povolené stavby: 
- Stavba bude sloužit k odvádění odpadních vod na centrální ČOV.  
- Kanalizační řady - stavba dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona (stavba hlavní) 
- Kanalizační přípojky – stavba dle § 103 odst. 1 písm. e) bodu 10. stavebního zákona (stavba 

vedlejší) 
Vymezení území dotčeného vlivy stavby 

- Pozemky přímo dotčené stavbou parc. č. 261/1, 261/3, 261/4, 261/5, 261/6, 261/7, 261/8, 
261/14, 286, 1170/5 v k.ú. Kasejovice. Ochranné pásmo kanalizačního potrubí 1,5 m od 
vnějšího líce stěny potrubí.  
 

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby: 
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickými přílohami předložené projektové dokumentace pro 

společné řízení na stavbu, vypracovanou v 11/2017 společností Kanalizace a vodovody Starý 
Plzenec a.s., která obsahuje podrobné situační výkresy C3.1 (ulice Chloumecká) a C3.2 (ulice U 
Trati) v měřítku 1:250 s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, 
vzdáleností od hranic sousedních pozemků. Kanalizační řad A a B kanalizace „ulice Chloumecká“ 
budou  umístěny na pozemku parc. č. 1170/5 v k. ú. Kasejovice, a to v souladu s výše uvedenou 
situací C.3.1. Kanalizační řad kanalizace „ulice U Trati“ bude umístěn na pozemcích parc. č. 
261/1, 261/3, 261/4, 261/5, 261/6, 261/7, 261/8, 261/14 a  286  v k.ú. Kasejovice, a to v souladu 
s výše uvedenou situací C.3.2.  

Kanalizační přípojky PVC KDN DN 150 SN 4 na kanalizačním řadu A v ulici Chloumecká (11 
kusů) budou umístěny od šachty Š 1 takto:  
- přípojka č. 1  na pozemku parc. č. 1170/5 před společnou hranici s pozemkem parc. č. 1166/7,  
- přípojka č. 2 na pozemku parc. č. 1170/5 před společnou hranici s pozemkem parc. č. 1151/4, 
-  přípojka č. 3 na pozemku parc. č. 1170/5 před společnou hranici s pozemkem parc. č. 1166/6, 
-  přípojka č. 4 na pozemku parc. č. 1170/5 před společnou hranici s pozemkem parc. č. 1166/5, 
-  přípojka č. 5 na pozemku parc. č. 1170/5 před společnou hranici s pozemkem parc. č. 1151/3, 
-  přípojka č. 6 na pozemku parc. č. 1170/5 před společnou hranici s pozemkem parc. č. 1166/4, 
-  přípojka č. 7 na pozemku parc. č. 1170/5 před společnou hranici s pozemkem parc. č. 1166/3, 
-  přípojka č. 8 na pozemku parc. č. 1170/5 před společnou hranici s pozemkem parc. č. 1153/1, 
-  přípojka č. 9 na pozemku parc. č. 1170/5 před společnou hranici s pozemkem parc. č. 1169/4, 
-  přípojka č. 10 na pozemku parc. č. 1170/5 před společnou hranici s pozemkem parc. č. 1147/1, 
-  přípojka č. 11 na pozemku parc. č. 1170/5 před společnou hranici s pozemkem parc. č. 
1169/3,vše v k.ú. Kasejovici a to v souladu s předloženou situací C3.1. 
Kanalizační přípojky PVC KDN DN 150 SN 4 na kanalizačním řadu v ulici u Trati (10 kusů) 
budou umístěny od šachty Š 1 takto:  
- přípojka č. 1  na pozemku parc. č. 261/8 před společnou hranici s pozemkem parc. č. 284/1,  
- přípojka č. 2 na pozemku parc. č. 261/8 před společnou hranici s pozemkem parc. č. 284/6, 
-  přípojka č. 3 na pozemku parc. č. 261/8 před společnou hranici s pozemkem parc. č. 284/5, 
-  přípojka č. 4 na pozemku parc. č. 261/8 před společnou s pozemkem parc. č. 284/4, 
-  přípojka č. 5 na pozemku parc. č. 261/4 před společnou hranici s pozemkem parc. č. 260/4, 
-  přípojka č. 6 na pozemku parc. č. 261/14 před společnou hranici s pozemkem parc. č. 260/2, 
-  přípojka č. 7 na pozemku parc. č. 261/6 před společnou hranici s pozemkem parc. č. 259/13, 
-  přípojka č. 8 na pozemku parc. č. 261/6 před společnou hranici s pozemkem parc. č. 259/13, 
-  přípojka č. 9 na pozemku parc. č. 261/1 před společnou hranici s pozemkem parc. č. 258/3, 
-  přípojka č. 10 na pozemku parc. č. 261/1 před společnou hranici s pozemkem parc. č. 258/2,vše 
v k.ú. Kasejovici a to v souladu s předloženou situací C3.2. 

2. Stavba bude umístěna a provedena dle předložené projektové dokumentace pro společné řízení, 
kterou vypracovala v listopadu 2017 společnost Kanalizace a vodovody a.s,. Ing. Jan Vavruňek, 
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odpovědný projektant Ing Viktor Szalatnay, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 
(ČKAIT: 0200291), případné změny v umístění ani v provedení nesmí být provedeny bez 
předchozí konzultace s vodoprávním úřadem. 

3. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, jehož jméno, sídlo a termín zahájení stavby 
oznámí stavebník zdejšímu vodoprávnímu úřadu před započetím prací. 

4. Při provádění a umístění stavby budou dodrženy požadavky účastníků řízení (správců sítí), 
uvedených ve vydaných vyjádřeních, sděleních:  

• Vyjádření od SÚSPK ze dne 24.1.2019 pod zn: 198/19/SÚSPK-PJ: 
- Budou dodrženy podmínky uvedené v tomto vyjádření, které se týkají umístění a provedení 

stavby. 
• Stanovisko GridServices s.r.o. pod zn.: 5001638708 ze dne 15.12.2017 a pod zn.: 

5001650635 ze dne 24.1.2018: 
- Budou dodrženy podmínky uvedené v těchto stanoviscích, které se týkají umístění a 

provedení stavby. 
• Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. pod zn.: 1102768839 ze dne 28.2.2019 a sdělení pod zn: 

0101051989 ze dne 31.1.2019: 
- Budou dodrženy podmínky uvedené v tomto vyjádření a sdělení, které se týkají umístění a 

provedení stavby. 
• Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. pod zn.:POS-PD-33-18 ze dne 5.1.2018: 
- Budou dodrženy podmínky uvedené v tomto vyjádření, které se týkají umístění a provedení 

stavby. 
5. Stavba bude dokončena nejpozději do 30. 11. 2020. 

6. Dokončenou stavbu lze v souladu s ustanovení § 119 odst. 1 stavebního zákona, užívat pouze na 
základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před 
započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními 
právními předpisy, doklady o provedených zkouškách (tlakové zkoušky), geodetické zaměření 
stavby, dále zápisy o předání a převzetí stavby, prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla 
provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou projektovou dokumentací a současně opatří 
závazná stanoviska dotčených orgánů. 

 

Účastníci řízení, na něž se dle § 27 odst. 1 správního řádu vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Město Kasejovice, IČO 00256731, Kasejovice 98, 335 44  Kasejovice 
David Fiala, nar. 3.9.1979, U Sokolovny 556, 335 01  Nepomuk 1 
Jan Fiala, nar. 30.12.1952, Kasejovice 350, 335 44  Kasejovice 
Karel Fiala, nar. 29.10.1975, Kasejovice 356, 335 44  Kasejovice 
Josef Hulač, nar. 10.1.1954, Kasejovice 63, 335 44  Kasejovice 
Libor Balouš, nar. 15.7.1963, Na Vinici III. 552, 335 01  Nepomuk 1 
David Pavlis, nar. 25.8.1974, Uhlířská 2516/18, Žďár nad Sázavou 3, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
GridServices, s.r.o. IČO 27935311, Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s., IČO 61778079, Smetanova 195, Sedlec, 332 
02  Starý Plzenec 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská 
462/162, Koterov, 326 00  Plzeň 26 

 

Odůvodnění: 

Dne 24.7.2019 podal stavebník žádost o společné povolení.  Uvedeným dnem bylo zahájeno společné 
řízení. 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb. o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního úřadu (dále jen „vyhláška“) a 
§ 2 vyhl. č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech 
předkládaných vodoprávnímu úřadu a dalšími doklady, a to: 

- Stanoviskem SÚSPK pod zn: 198/19/SÚSPK-PJ ze dne 2.1.2019 s podmínkami. 
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- Stanoviskem GridService, s.r.o. pod zn: 5001638708 ze dne 15.12.2017 s podmínkami. 
- Stanoviskem GridService, s.r.o. pod zn: 5001650635 ze dne 24.1.2018 s podmínkami. 
- Vyjádřením ČEZ Distribuce, a.s. pod zn: 0101051989 ze dne 31.1.2019 s podmínkami. 
- Vyjádřením ČEZ Distribuce, a.s. pod zn: 1102768839 ze dne 28.2.2019 s podmínkami. 
- Vyjádřením Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. pod zn: 6820/9360 ze dne 11.1.2018 bez 

podmínek. 
- Sdělení ČEZ ICT Services, a.s. pod zn: 0700002301 ze dne 31.1.2019 bez podmínek. 
- Vyjádřením CETIN a.s. pod zn: POS-PD-33-18 ze dne 5.1.2018 s podmínkami. 
- Sdělením Telco Pro Services. A.s. pod zn: 0200862074 ze dne 31.1.2019 bez podmínek. 
- Stanoviskem od správce povodí Povodí Vltavy, s. p. závod Horní Vltava pod zn: 70068/2017-143 ze 

dne 8.1.2019 bez podmínek. 
- Závazným stanoviskem HZS PK ze dne 7. 12. 2017 pod č. j.: HSPM -161-10/2011 ÚPP bez 

podmínek. 
- Stanoviskem Krajské hygienické stanice PK se sídlem v Plzni pod č.j.: KHSPL/33690/21/2017 ze dne 

14. 12. 2017 bez podmínek. 
- Koordinovaným závazným stanoviskem vydaným MěÚ Nepomuk, odbor VŽP dne 18.7.2019 pod č.j: 

VŽP/1702/2019 – KrM bez podmínek. 
- Závazným stanoviskem orgánu územního plánování vydaným MěÚ Nepomuk, odbor VŽP dne 3. 7. 

2019 pod č. j. VŽP/2103/2019 -VaR s podmínkou. 
- Závazným stanoviskem orgánu odpadového hospodářství vydaným MěÚ Nepomuk, odbor VŽP, dne 

18.7.2019 pod č.j: VŽP/1702/2019 – KrM bez podmínek. 
- Závazným stanoviskem stavebního úřadu vydaného Měú Kasejovcie, odborem výstavby dne 2.9.2019 

pod č.j: MK/557/2019/Výst. s podmínkou. 
- Rozhodnutím vydaným MěÚ Nepomuk, odborem dopravy pod č.j: DOP/8009/2019-Bo dne 

9.10.2019 bez podmínek. 
- Projektovou dokumentací pro společné řízení „Prodloužení kanalizace – ulice u Trati a ulice 

Chloumecká – Kasejovice“ zpracovanou v listopadu 2017společností Kanalizace a Vodovody starý 
Polzenec a.s., Ing. Janem Vavruňkem, odpovědný projektant Ing Viktor Szalatnay autorizovaný 
inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT: 0200291). 

 

Vodoprávní úřad oznámil dne 2. 9. 2019 dle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m stavebního 
zákona zahájení řízení veřejnou vyhláškou pod č. j. VŽP/3114/2019-HoL  známým účastníkům řízení, 
veřejnosti a dotčeným orgánům, jelikož se jednalo o řízení dle § 144 odst. 1 správního řádu. Jelikož 
v tomto dokumentu  chyběl pozemek parc. č. 261/4 v k. ú. Kasejovice oznámil vodoprávní úřad doplnění 
zahájení řízení dokumentem pod č.j.: VŽP/3155/2019-HoL dne 3.9.2019 známým účastníkům řízení, 
veřejnosti a dotčeným orgánům a současně tímto oznámením zrušil oznámení pod č.j.: VŽP/3114/2019-
HoL ze dne 2.9.2019. Vodoprávní v tomto doplněném dokumentu upustil v souladu s ustanovení § 94m 
odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a 
žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení 
tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, popřípadě důkazy. Účastníkům řízení byla 
dána možnost v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Této 
možnosti nevyužil žádný z účastníků řízení. Vodoprávní úřad ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí 
specifikoval místo a provedení stavby, účel stavby a vymezil území dotčená vlivem stavby. Ve výrokové 
části II. pak stanovil podmínky a povinnosti pro umístění a provádění stavby. Podmínky č. 1 - č. 3 a č. 5 a 
č. 6 uvedené v tomto výroku, byly stanoveny z důvodů ochrany zájmů dle ustanovení stavebního zákona 
a vyhlášky. Podmínka č. 1 byla stanovena v souladu se závazným stanoviskem dotčeného správního 
orgánu územního plánování MěÚ Nepomuk, odbor VŽP vydaného dne 3. 7. 2019 pod č. j. 
VŽP/2103/2019 –VaR a stanoviska stavebního úřadu MěÚ Kasejovice, odboru výstavby ze dne 2.9.2019 
pod č.j.: MK/557/2019/Výst, podmínka č. 2 byla stanovena v souladu s ust. § 94p stavebního zákona tak, 
aby stavba byla umístěna a provedena v souladu s předloženými projektovými dokumentacemi pro 
územní a stavební řízení a v souladu s předloženým stanoviskem MěÚ Kasejovcie a orgánu územního 
plánování MěÚ Nepomuk, odbor VŽP vydaného dne 3. 7. 2019 pod č. j. VŽP/2103/2019 –VaR dne 
2.9.2019 pod č.j: MK/557/2019/Výst. Podmínky č. 3 a č. 5 v tomto výroku byly stanoveny dle § 18c odst. 
2 vyhlášky. Podmínka č. 6 byla stanovena v souladu s § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona. 
Podmínka č. 4 byla stanovena v souladu s předloženými vyjádřeními a stanovisky účastníků řízení 
(správců sítí). 
Vodoprávní úřad stanovil jako účastníka společného územního a stavebního řízení dle § 94k písm. a) 
stavebního zákona stavebníka a současně dle § 94k písm. b) stavebního zákona a §115 odst. 4 vodního 
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zákona příslušnou obec (město) Kasejovice. Dále dle § 94 d) stanovil jako účastníky řízení vlastníky 
pozemků parc. č. 261/4, 261/7, 261/14, 261/3, 261/6 a 261/6  v k.ú. Kasejovice, na kterých má být stavba 
uskutečněna a není jím sám stavebník, dále dle § 94k písm. e) stavebního zákona vymezil další osoby, 
které by mohly být rozhodnutím ve svých právech přímo dotčeny a tímto vodoprávní úřad stanovil okruh 
účastníků společného stavebního a územního řízení dle vlastnických práv k pozemkům a stavbám na 
pozemcích č. 256/2, 258/2, 258/3, 259/13, 260/1, 260/2, 260/4, 261/11, 261/12, 284/1, 284/4, 284/5, 
284/6, 285/1, 1147/1, 1151/3, 1151/4, 1151/6, 1153/1, 1154/5, 1154/11, 1166/3, 1166/4, 1166/5, 1166/6, 
1166/7, 1169/3, 1169/4, 1170/4 v k.ú. Kasejovice. Vodoprávní úřad při vymezování účastníků řízení 
důsledně posuzoval, zda mohou být povolením stavby a jejím provozem přímo dotčena práva vlastníků 
ještě ke vzdálenějším pozemkům a nemovitostech na nich a dále přihlédl i ke skutečnosti, že stavba je 
stavbou zcela podzemní s nerušícím provozem. Na základě správního uvážení nebudou tito účastníci 
dotčeni a omezeni ve výkonu svých práv. 

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno: 
Projektovou dokumentaci stavby pro územní a stavební řízení „Prodloužení kanalizace - ulice U Trati, 
Chloumecká – Kasejovice“, zpracovala v listopadu 2017 společnost Kanalizace a vodovody Starý Plzenec 
a.s., Ing. Jan Vavruňek, odpovědný projektant Ing Viktor Szalatnay, autorizovaný inženýr pro 
vodohospodářské stavby (ČKAIT: 0200291). Projektová dokumentace stavby řeší prodloužení splaškové 
kanalizace v ulici Chloumecká, vybudování nových kanalizačních stok řad A PVC DN 250 SN 8 o délce 
169,35 m a řad B PVC DN 300 SN 8 o délce 8,80 m. a dále prodloužení splaškové kanalizace v ulici U 
Trati řad PVC DN250 SN 8 o délce 204,8 m a kanalizační přípojky  PVC KD DN 150 SN4 – 21 kusů. 
Projektová dokumentace stavby je úplná a obsahuje náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Ke stavbě je zajištěn příjezd ze stávající komunikace. 

Předložený záměr byl posouzen orgánem územního plánování MěÚ Nepomuk, odbor VŽP ve stanovisku 
vydaném dne 3. 7. 2019 pod č. j. VŽP/2103/2019 -VaR, ve stanovisku byla uvedena podmínka, kterou 
vodoprávní úřad zahrnul do výroku č. I. podmínky č. 1 a č. 2 tohoto rozhodnutí, závěrem tohoto 
stanoviska je, že je tato stavba přípustná. 
Jelikož je součástí stavby i stavba vedlejší tj. stavba kanalizačních přípojek PVC KG DN 150 SN4 – 21 
kusů, proto byly stavby projednány v jednom řízení a ke stavbě bylo vydáno v souladu s§ 94j odst. 2 
stavebního zákona závazné stanovisko příslušného stavebního úřadu MěÚ Kasejovice, odbor výstavby 
pod č.j.: MK/557/2019/Výst ze dne 2.9.2019, dle kterého je stavba přípustná za splnění uvedené 
podmínky. Vodoprávní úřad tuto podmínku zahrnul do I. výroku podmínky č. 1 a č. 2 tohoto rozhodnutí. 

Právo k pozemkům přímo dotčených stavbou, které nejsou ve vlastnictví stavebníka tj. parc. č. 261/4, 
261/14, 261/3, 261/7, 261/6, 261/1 v k.ú. Kasejovice bylo doloženo souhlasem jednotlivých vlastníků s 
vyznačeným na koordinační situaci stavby. C.3.2 předložené projektové dokumentace, kterou 
vypracovala v listopadu 2017 společnost Kanalizace a vodovody a.s,  Ing. Jan Vavruňek, odpovědný 
projektant Ing. Viktor Szalatay (ČKAIT 0200291). 
Po posouzení všech předložených podkladů je předložený záměr možný, jelikož lze předpokládat, že jeho 
realizací a následným odběr ze stavby trubní studna nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, 
a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru. 
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložené žádosti z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány 
a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními 
předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně 
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. 
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrocích rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 
ve výrocích uvedených. 

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu – na základě možného dotčení práv 
v souvislosti s řízením o vydání rozhodnutí o společné územní a stavební povolení: Osoby s vlastnickými 
nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 256/2, 258/2, 258/3, 259/13, 260/1, 260/2, 
260/4, 261/11, 261/12, 284/1, 284/4, 284/5, 284/6, 285/1, 1147/1, 1151/3, 1151/4, 1151/6, 1153/1, 
1154/5, 1154/11, 1166/3, 1166/4, 1166/5, 1166/6, 1166/7, 1169/3, 1169/4, 1170/4 v katastrálním území 
Kasejovice. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 



Č.j. VŽP/3676/2019 - HoL str. 6 

 
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 ke Krajskému 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. 

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí stavebníkovi stejnopis 
písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou 
přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení 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. 

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle stavebníkovi jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 
dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 
 
 
 
 
 
 

[otisk úředního razítka] 
Bc. Jaroslav Samek 

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
 
 
 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový 
přístup po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .......................................... 
 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne………………..  a sejmuto dne…………… 
 
 
 
 
Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu. 
 
 
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 11.10.2019. 
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Obdrží k vyvěšení na úřední desku: 
Město Kasejovice, IDDS: 3eibzt5 
 sídlo: Kasejovice č.p. 98, 335 44  Kasejovice  

Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 

 
Obdrží: 
účastníci (dodejky): 
Město Kasejovice, IDDS: 3eibzt5 
 sídlo: Kasejovice č.p. 98, 335 44  Kasejovice 
David Fiala, U Sokolovny č.p. 556, 335 01  Nepomuk 1 
Jan Fiala, Kasejovice č.p. 350, 335 44  Kasejovice 
Karel Fiala, Kasejovice č.p. 356, 335 44  Kasejovice 
Josef Hulač, Kasejovice č.p. 63, 335 44  Kasejovice 
Libor Balouš, Na Vinici III. č.p. 552, 335 01  Nepomuk 1 
David Pavlis, Uhlířská č.p. 2516/18, Žďár nad Sázavou 3, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s., IDDS: kfbeqhh 
 sídlo: Smetanova č.p. 195, Sedlec, 332 02  Starý Plzenec 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
 sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00  Plzeň 26 
 

účastníci řízení – osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na 
nich (veřejná vyhláška): 

parc. č. 256/2, 258/2, 258/3, 259/13, 260/1, 260/2, 260/4, 261/11, 261/12, 284/1, 284/4, 284/5, 284/6, 
285/1, 1147/1, 1151/3, 1151/4, 1151/6, 1153/1, 1154/5, 1154/11, 1166/3, 1166/4, 1166/5, 1166/6, 
1166/7, 1169/3, 1169/4, 1170/4 v katastrálním území Kasejovice 

  
dotčené správní úřady (dodejky): 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 
 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - orgán územního plánování, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 
335 01  Nepomuk 1 
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - orgán odpadového hospodářství, náměstí Augustina Němejce č.p. 
63, 335 01  Nepomuk 1 
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 
Městský úřad  Kasejovice, stavební úřad, IDDS: 3eibzt5 
 sídlo: Kasejovice č.p. 98, 335 44  Kasejovice 
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