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Stavební povolení k vodním díl ům „IDVT 10273501, ř.km 0,42 - 1,62, Brtí - 
rekonstrukce úpravy“ zahrnující rekonstrukci stávaj ící úpravy koryta vodního toku 
s umíst ěním na níže uvedených pozemcích v k.ú. Brtí  
 
 

ROZHODNUTÍ 
 
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 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 dále jako příslušný 
speciální stavební úřad 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“) 
 

v y d á v á 
 
žadateli  
Obchodní firma nebo název: Povodí Vltavy, státní podnik   
sídlo: Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov  
Identifikační číslo: 70889953 
 
 
stavební povolení k provedení vodních d ěl podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního 
zákona a v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona  
„IDVT 10273501, ř.km 0,42 - 1,62, Brtí - rekonstrukce úpravy“ zahrnující rekonstrukci 
stávající úpravy koryta vodního toku - pravostranný bezejmenný přítok Strážovského 
potoka s těmito stavebními objekty:  
SO-1 Úprava toku v celkové délce 206,0 m  
SO-2 Přeložka vodovodu z potrubí PE DN 50 v délce 12,0 m včetně chráničky z PVC KG   
         SN 8 DN 100 v délce cca 4,5 m 
SO-3 Úprava potrubí pro napouštění rybníčka z PVC UR SN8 DN 300 v délce 20,5 m  
 
vše na p.p.č. 422/12, 422/13, 625/1, 625/4, 625/20, 625/21, 625/22 a 625/23 v k.ú. Brtí, 
v kraji Plzeňském, okrese Klatovy, obci Strážov,  číslo hydrologického pořadí 1-10-03-
0280-0-00, vodní útvar Jelenka od pramene po ústí do toku Úhlava, kód vodního útvaru 
BER_0340, přímé určení polohy stavby (orientačně podle souřadnic X,Y určených 
v souřadnicovém systému JTSK): začátek úpravy 1118475, 837265 a konec 1118392, 
837082  
pro účely zajištění bezpečnosti a funkčnosti území včetně zlepšení hygienických poměrů. 
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Pro provedení stavby vodních d ěl se podle ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. 
§ 115 odst. 1 stavebního zákona stanovují tyto podm ínky a povinnosti: 
 

1. Stavba bude provedena podle předložené a ve vodoprávním řízení ověřené 
dokumentace pro stavební povolení, kterou zpracoval v červnu 2017 Ing. Milan 
Jícha, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby - ČKAIT 0200455; 
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, a to zejména: ČEZ Distribuce a.s. (zn.: 0100762399 ze dne 19. 6. 2017) 
a CETIN a.s. Praha (č.j.: 502997/17 ze dne 4. 1. 2017). 

4. V souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona ČNR číslo 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je 
investor povinen zajistit oddělenou skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy, 
popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé ploše trvalého 
odnětí zemědělské půdy. Orientační návrh na využití skryté ornice, který je 
součástí žadatelem předložené bilance skrývky ornice, se schvaluje. Ornice 
získaná skrývkou na trvale odnímaných pozemcích bude použita na finální úpravy 
břehů koryta toku na p.p.č. 422/12 a 422/13 v k.ú. Brtí. Případná změna využití 
skrývky ornice musí být předem projednána a odsouhlasena orgánem ochrany 
ZPF. V souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. e) zákona musí investor v průběhu 
výstavby učinit opatření k zabránění úniku látek (zejména pevných a kapalných) 
poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. V souladu s ust. § 8 
odst. 2 písm. b) zákona provádět práce tak, aby na okolním zemědělském 
půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Hranice 
trvalého odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu musí být 
zřetelně vyznačena a nesmí být překračována. Na základě pravomocného 
rozhodnutí o povolení stavby zajistí stavebník provedení změny zápisu druhu 
pozemků v katastru nemovitostí u místně příslušného katastrálního úřadu.  

5. V rámci stavby bude pokácen 1 solitérní strom včetně pařezu a pravobřežní 
souvislý porost dřevin o celkové ploše 250 m2, pro zajištění přístupu do koryta 
toku. Kácení dřevin bude provedeno na základě platného povolení dle ust. § 8 
odst. 1 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). O povolení ke kácení dřevin je nutno 
požádat příslušný orgán ochrany přírody, kterým je v souladu s ust. § 76 odst. 1 
zákona MěÚ Strážov. Kácení bude probíhat v mimohnízdním období ptáků, tj. 
od 15. 9. do 15. 3. kalendářního roku, a v souladu s ust. § 5 vyhlášky MŽP číslo 
189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v době vegetačního 
klidu. Práce budou prováděny s maximální ohleduplností k porostu v souladu 
s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.     
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6. Při realizaci stavby je nutno zabezpečit přechody přes výkopy tak, aby byl 

umožněn bezpečný přechod jednotlivých uživatelů objektů. Výkopy budou 
opatřeny zábradlím, řádně označeny a za snížené viditelnosti osvětleny 
výstražnými světly. O postupu prací v zastavěném území, kdy bude omezen 
přístup nebo příjezd k nemovitostem, budou dotčení občané předem informováni. 
Stavebník je povinen dbát, aby co nejméně rušil užívání sousedních objektů 
i pozemků, a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno 
zabránit. 

7. Vzhledem k tomu, že povolovaná stavba bude prováděna v korytě vodního toku, 
budou práce prováděny tak, aby nedocházelo ke znečištění vody a ke splavování 
materiálů do vodního toku. Bude využito strojů výhradně v dobrém technickém 
stavu (zamezení úkapů olejů nebo nafty). Veškeré stroje budou mimo pracovní 
dobu odstaveny výhradně v prostoru zařízení staveniště, v žádném případě 
v blízkosti koryta vodního toku. Materiály, které budou použity při stavbě, nesmí 
obsahovat látky škodlivé vodám. Stavební podnikatel, který bude provádět 
stavbu, a zachází při své činnosti s nebezpečnými látkami, vypracuje pro dobu 
výstavby plán havarijních opatření pro případ havárie, který je nutno před 
zahájením stavby ve dvojím vyhotovení předložit zdejšímu vodoprávnímu úřadu 
ke schválení (dle ust. § 39 odst. 2 vodního zákona).  

8. Pro dobu provádění stavby bude vypracován povodňový plán, který je nutno 
předložit povodňovému orgánu obce - Město Strážov k potvrzení souladu 
s povodňovým plánem zmiňované obce (ust. § 78 odst. 3 písm. a) vodního 
zákona). 

9. 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.  

10. Stavba bude dokončena v termínu do 31. 12. 2019.  
11. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jen závěrečná. 
12. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání 

tohoto souhlasu k užívání vodního díla budou příslušnému vodoprávnímu úřadu 
předloženy doklady podle vyhlášky číslo 432/2001 Sb., o dokladech žádosti 
o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších právních úprav, zejména pak doklad 
zhotovitele stavby o jejím dokončení a řádném provedení, tlakovou zkoušku 
vodovodního potrubí, závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, 
dokumentace skutečného provedení stavby (dojde-li k odchylkám proti 
stavebnímu povolení) a geometrické zaměření provedené stavby v katastrální 
mapě.  

 
Odůvodn ění: 

 
Povodí Vltavy, státní podnik se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov - IČ 
70889953 požádalo Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, podáním 
doručeným dne 22. 11. 2017 o vydání stavebního povolení ke stavbě vodních děl „IDVT 
10273501, ř.km 0,42 - 1,62, Brtí - rekonstrukce úpravy“ zahrnující rekonstrukci stávající 
úpravy koryta vodního toku - pravostranný bezejmenný přítok Strážovského potoka 
s umístěním na p.p.č. 422/12, 422/13, 625/1, 625/4, 625/20, 625/21, 625/22 a 625/23 
v k.ú. Brtí.   
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Podáním žádosti bylo zahájeno řízení podle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona, dle 
příslušných ustanovení stavebního zákona a v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního 
řádu.       
                                             
Žádost byla podána na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 8 vyhlášky číslo 
432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech 
povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „vyhláška“), a doložena projektovou dokumentací a všemi povinnými doklady podle 
ust. § 6 vyhlášky, a to:    

� MěÚ Klatovy, Odbor výstavby a územního plánování - územní rozhodnutí 
o umístění stavby ze dne 3. 10. 2017 pod č.j.: OVÚP/6899/17/Ma s vyznačením 
právní moci dne 7. 11. 2017 

� MěÚ Klatovy, Odbor výstavby a územního plánování - souhlas s vydáním 
rozhodnutí o povolení stavby ze dne 22. 11. 2017 pod č.j.: OVÚP/8256/17/Ma  

� MěÚ Klatovy - koordinované stanovisko č. 203/17 ze dne 17. 7. 2017 
� MěÚ Klatovy, Odbor ŽP - vyjádření z hlediska odpadového hospodářství ze dne 

27. 6. 2017 č.j.: ŽP/5193/17/St 
� MěÚ Klatovy, Odbor ŽP - závazné stanovisko - souhlas orgánu ochrany 

zemědělského půdního fondu ze dne 26. 6. 2017 č.j. ŽP/4885/17/Rt 
� MěÚ Klatovy, Odbor ŽP - závazné stanovisko orgánu státní správy ochrany 

přírody ze dne 13. 7. 2017 pod č.j.: ŽP/5542/17/Sch 
� MěÚ Klatovy, OVÚP - vyjádření z hlediska územního plánování ze dne 18. 4. 

2017  
� stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení - Povodí Vltavy, s.p., 

závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň zn.: 18752/2017/342/Ron 
SP-2017/4655 ze dne 4. 5. 2016 

� sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 0100762399 
ze dne 19. 6. 2017 

� vyjádření o existenci sítě České telekomunikační infrastruktury a.s., Praha č.j.: 
502997/17 ze dne 4. 1. 2017 

� hydrologické údaje povrchových vod ČHMÚ pobočka Plzeň ze dne 30. 1. 2017 
pod zn.: P17000452 

� smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi Městem Strážov a Povodím 
Vltavy, státním podnikem Praha dne 24. 7. 2017 

� smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi Ladislavem Jandou, bytem Brtí 
čp. 8, Strážov, 340 21 Janovice nad Úhlavou + Pavlem Jandou, bytem Jiráskova 
747, 340 22 Nýrsko a Povodím Vltavy, státním podnikem Praha dne 14. 7. 2017 

� souhlas vlastníka vodní nádrže na p.p.č. 8 v k.ú. Brtí (Božena Tomanová, bytem 
Suvorovova 619, 339 01 Klatovy IV), a prohlášení investora - stavebníka ze dne 
2. 8. 2017 

 
 
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí opatřením pod č.j.: ŽP/540/18/Šp 
ze dne 15. 1. 2018 oznámil všem účastníkům zahájení stavebního a vodoprávního 
řízení, přičemž stanovil pro uplatnění případných námitek, popř. důkazů lhůtu do 10 dnů 
od doručení oznámení s upozorněním, že na pozdější námitky nebude brán zřetel.  
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Stejná lhůta byla stanovena dotčeným orgánům pro uplatnění závazných stanovisek. 
Zároveň byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 
Oznámení o zahájení řízení bylo zároveň doručeno veřejnou vyhláškou. 
 
Ve stanovených lhůtách nebyly vzneseny žádné námitky, bránící povolení k provedení 
vodních děl dle ust. § 15 vodního zákona a žádný z účastníků se nevyjádřil k podkladům 
rozhodnutí.  
 
Podmínky pro provedení stavby stanovené pod č. 1, 2, 9 až 11 upřesňují průběh 
realizace stavby vodních děl, v podmínkách pod č. 3, 6 a 8 jsou zakotveny oprávněné 
požadavky účastníků stavebního řízení a ochrana veřejných zájmů, a podmínky pod č. 4 
a 5 byly stanoveny v zájmu ochrany přírody a krajiny a pro ochranu zemědělského 
půdního fondu. Podmínka ochrany přírody týkající se zabránění úniku plavenin 
a ropných látek do vodního toku je obsažena v podmínce pod bodem č. 7, která byla 
stanovena pro ochranu povrchových vod před jejich mimořádným závažným zhoršením 
jakosti při provádění stavby (předpoklad, že stavební podnikatel, jako zhotovitel stavby, 
při realizaci stavby používá zařízení - stroje, v nichž se nakládá se závadnými látkami, 
kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, tzn. na vodních tocích nebo 
v jejich blízkosti). Poučení stavebníka o jeho povinnostech po dokončení stavby je 
specifikováno podmínkou č. 12.        
    
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. 
                                                         
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 (likvidace 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 nabude právní moci. 
Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly 
čitelné a ponechán na stavbě do zahájení užívání stavby. Štítek může být nahrazen 
informační tabulí.  
 
 
Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zákona o vodách, a zároveň z hlediska 
zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí 
Berounky, bylo zjištěno, že povolenými vodními díly za shora uvedených podmínek 
a povinností nedojde k porušení vodoprávních ani jiných oprávněných zájmů, ke 
zhoršení stavu vodního útvaru, a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého 
stavu vod. Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno. 
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Poučení účastník ů: 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. 
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, v.r. 
vedoucí odboru ŽP  
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
 
 
Správní poplatek byl vyměřen v souladu se sazebníkem poplatků položka č. 18 odst. 1 
písm. h) a v souladu s odstavcem „Poznámky“ bodu 2. zákona číslo 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1 500 Kč, a uhrazen dne 
12. 12. 2017. 
 
 
 
Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí) 
- ověřená dokumentace pro stavební povolení   
- štítek „Stavba povolena“  
 
 
 
Doručí se: 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a ust. § 109 písm. a) 
stavebního zákona (do vlastních rukou) 
Povodí Vltavy, státní podnik se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov - IČ 
70889953 
 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. c) a d) 
stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)  
Město Strážov 
Ladislav Janda, bytem Brtí čp. 8, Strážov, 340 21 Janovice nad Úhlavou  
Pavel Janda, bytem Jiráskova 747, 340 22 Nýrsko 
Božena Tomanová, bytem Suvorovova 619, 339 01 Klatovy 4  
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Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. e) stavebního 
zákona (veřejnou vyhláškou)  
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb v katastrálním území Brtí 
p.p.č. 2, 5, 6, 12/1, 12/3, 282/2, 248/14, 284/3, 422/8, 422/9, 422/14, 617/1, 625/19, 
625/6, 625/24 a st.p.č. 3, 2, 6, 9, 21, 32  
 
Vlastníci veřejné technické infrastruktury (veřejnou vyhláškou) 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3   
 
Dotčené orgány (datovou schránkou) 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Aretinova 129, 339 01 Klatovy 
Městský úřad Strážov, silniční správní úřad  
Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR 
Městský úřad Klatovy, Odbor ŽP - orgán ochrany ZPF, orgán ochrany přírody  
Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a ÚP   
 
(na dodejku) 
Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce 
v Klatovech po dobu 15 dnů                                        
Městský úřad Strážov - se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů                                                                                                                                    
 
Na vědomí (veřejnou vyhláškou) 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň 
 
 
 
 
  
Vyvěšeno dne:                                                              Sejmuto dne: 
 
 
 
 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 
 
 
 
 
 
 
 


