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Datum: 30. 9. 2016 
 
Povolení k nakládání s vodami a k provedení vodních děl – „Běšiny - kanalizace a 
ČOV“, zahrnující novostavbu centrální ČOV, kanalizačních stok, kopané studny a 
přeložky vodovodu s umístěním na parcelách v k.ú. Běšiny a k.ú. Kozí 
 
 

R O Z H O D N U T Í : 
 
     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“) 
 

 v y d á v á     
 
žadateli 
Obchodní firma nebo název: Obec Běšiny 
Sídlo: Běšiny 150, 339 01 Klatovy 
Identifikační číslo: 00255211 
 

I. povolení k nakládání s vodami – k čerpání podzemních vod za účelem 
snižování jejich hladiny a to z nově vybudované kopané čerpací jímky na p.p.č. 
346/6 v k.ú. Běšiny, hydrogeologický rajon 6310 – Krystalinikum v povodí Horní 
Vltavy a Úhlavy, číslo útvaru podzemních vod 63101, určení polohy místa odběru 
podzemních vod (orientačně souřadnicemi X, Y určenými v souřadnicovém 
systému JTSK): 1116956, 835122 
podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bodu 3. vodního zákona, po dobu provádění stavby 
čistírny odpadních vod (4 měsíce), přičemž odčerpané podzemní vody budou 
vypouštěny do významného vodního toku Drnový potok, IDVT 10100300, č.h.p.: 
1-10-03-0410-0-00, ř. km. 14,5 v množství: 

prům.  7,5  l.s-1     
max.  20        l.s-1 

     max.  19,44  tis.m3/měs   
rok  77,76   tis.m3/rok 

pro účely snižování hladiny podzemních vod v místě stavby čistírny odpadních 
vod, a to na dobu 10 let ode dne, kdy rozhodnutí nabyde právní moci. 
 

II. povolení k nakládání s vodami – k odběru podzemních vod a to z nově 
vybudovaného vodního zdroje – kopané studny na p.p.č. 346/6 v k.ú. Běšiny, 
číslo hydrologického pořadí 1-10-03-0410-0-00, hydrogeologický rajon 6310 – 
Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, číslo útvaru podzemních vod 
63101, určení polohy místa odběru podzemních vod (orientačně souřadnicemi X, 
Y určenými v souřadnicovém systému JTSK): 1116956, 835122 
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podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. vodního zákona, po dobu 12 měsíců v roce 
v množství:   prům.  0,0044 l.s-1     

max.  0,5       l.s-1 

     max.  0,0176 tis.m3/měs   
rok  0,141   tis.m3/rok 

pro účel zásobování objektu čistírny odpadních vod užitkovou vodou, a to na 
dobu 30 let ode dne, kdy rozhodnutí nabyde právní moci. 
 

III. povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových, a to do významného vodního toku Drnový potok, IDVT 10100300, 
č.h.p.: 1-10-03-0410-0-00, ř. km. 14,5, určení polohy místa vypouštění odpadních 
vod (orientačně souřadnicemi X, Y určenými v souřadnicovém systému JTSK): 
1116947, 835082 
podle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a v souladu s nařízením vlády číslo 
401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, po dobu 12 měsíců v roce 
v množství: 

     prům.  1,45  l.s-1   
max.  8,22     l.s-1 

     max.  5,31  tis.m3/měs   
rok  45,7     tis.m3/rok 

 
v nejvyšších přípustných hodnotách pro rozbory směsných (slévaných) 
dvouhodinových vzorků /emisní limit „p“/ a v maximál. (nepřekročitelných) 
hodnotách /emisní limit „m“/ těchto ukazatelů :  
 

 p (mg/l) m (mg/l) Bilance (t/rok) 
BSK5 22 30 1,01 
CHSKCr 75 140 3,43 
NL 25 30 1,14 
N-NH4 12 20 0,55 

 
z centrální ČOV Běšiny 1200 EO, napojených EO 1131 
s umístěním na p.p.č. 346/6 v k.ú. Běšiny                 
do vod povrchových, a to do významného vodního toku Drnový potok, IDVT 
10100300, č.h.p.: 1-10-03-0410-0-00, ř. km. 14,5 pro účely odkanalizování obce 
Běšiny na dobu 1 roku od doby, kdy rozhodnutí nabyde právní moci. 

 
Pro povolení k nakládání s vodami se v souladu s ust. § 9 odst. 1 vodního zákona 
stanovují tyto podmínky a povinnosti: 

1. Četnost odběru vzorků odpadních vod bude 12x ročně v intervalu 1 měsíce, typ 
vzorku A dvouhodinový směsný (slévaný) vzorek odpadních vod v ukazatelích 
BSK5, NL, CHSKCr a N-NH4.  

2. Zároveň bude prováděno měření množství vypouštěných odpadních vod pomocí 
měrného žlabu. 

3. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou 
provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (dále jen 
„oprávněná laboratoř“). 

4. Pro kontrolu jakosti vypouštěných odpadních vod, prováděnou vodoprávním 
úřadem, budou směrodatné výsledky vzorků, odebraných kdykoliv v průběhu 
celého dne. 
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5. Výsledky laboratorních rozborů budou zasílány prostřednictvím integrovaného 
registru znečišťování životního prostředí podle zákona o integrovaném registru 
znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích 
povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů vždy do 
konce měsíce února každého kalendářního roku.  

6. Pro ČOV bude zpracován provozní řád a její účinnost bude ověřena v ročním 
zkušebním provozu. Vyhodnocení zkušebního provozu bude před uvedením do 
provozu běžného zasláno Povodí Vltavy,s.p. 

7. V termínu do 3 měsíců po vydání kolaudačního souhlasu předloží obec Běšiny 
Městskému Úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí ke schválení kanalizační 
řád pro kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci Běšiny. 

8. Po vybudování splaškové kanalizace, zakončené centrální ČOV v této lokalitě 
budou septiky a DČOV odstraněny a surové splaškové vody budou vypouštěny 
přímo bez předčištění na tuto ČOV. 

9. Novou kanalizací nebudou na ČOV převáděny dešťové a balastní vody. 
 

IV. povolení k provedení stavby vodních děl 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:  
 
- oddílný splaškový kanalizační systém v obci Běšiny z materiálů ULTRA RIB 2 
SN10 DN 250, ULTRA RIB 2 SN10 DN 300, PE100+ TS SDR 17 De 280 a 
PE100+ TS SDR 17 De 355, o délce 5664,5 m, sestávající ze stok A, AA, AA-1, 
AG, AH, AH-1, AH-2, AI, AJ, AK, AL, AM, AO, AO-1, AP, AQ, AR, AS, AU, B, BC, 
BD, a C, zakončeného centrální čistírnou odpadních vod  
 
- centrální čistírnu odpadních vod pro 1200 EO s možným trvalým přetížením na 
1600 EO, v objektu čistírny je navrženo hrubé předčištění (strojní a ruční česle, 
lapák písku a lapák tuků), dvě samostatné technologické čistící linky ve složení 
nádrží denitrifikace a nitrifikace, dosazovací nádrže DN 360, uskladňovací nádrže 
kalu, na odtoku je navržena jímka pro umístění mikrosítového filtru 
 
- kopanou studnu o hloubce 8,9 m, vystrojenou betonovými skružemi DN 1000 
  
- přeložku vodovodního řadu z materiálu PE100+ TS SDR 17 De 90 a WAVIN 
SafeTech RC o délce 34,2 m. 
 
Vše s umístěním na p.p.č. 107/3, 107/8, 107/9, 107/10, 107/12, 107/13, 107/14, 
107/15, 107/16, 108/31, 109/2, 109/4, 777/2, 778/11, 778/12, 806 v k.ú. Kozí, 
st.p.č. 15, 37/4, 140, a p.p.č. 3/5, 5/1, 5/7, 5/8, 12/1, 107, 112, 129/2, 229/3, 
229/4, 229/5, 230, 278/2, 282, 283/11, 283/12, 283/13, 289/13, 289/16, 289/21, 
292/2, 292/6, 296/1, 296/3, 296/5, 297/1, 297/5, 297/6, 298/4, 298/5, 298/10, 
298/11, 298/12, 298/13, 304/3, 304/5, 344, 346/3, 346/5, 346/6, 476/1, 915/4, 
932/7, 932/9, 932/10, 932/11, 1049/1, 1049/3, 1049/5, 1071/1, 1071/3, 1079/3, 
1079/4, 1079/7, 1079/8, 1080/1, 1081/1, 1082/4, 1083, 1084, 1085/1, 1085/3, 
1086/1, 1088, 1090/1, 1090/2, 1090/4, 1091/1, 1091/5, 1094, 1101, 1102, 1112, 
1113, 1177/1, 1187 v k.ú. Běšiny, v povodí významného vodního toku Drnový 
potok, IDVT 10100300, č.h.p.:1-10-03-0410-0-00, vodní útvar Drnový potok od 
pramene po ústí do toku Úhlava (BER_0350), Hydrogeologický rajon 6310 – 
krystalinikum v povodí horní Vltavy a Úhlavy, číslo útvaru podzemních vod 63101, 
určení polohy (orientačně, souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému 
JTSK)   studna: 1116956, 835122   ČOV: 1116956, 835117 
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 stoka A začátek: 1117006, 835108   konec: 1118815, 834372 
stoka AA začátek: 1117288, 835003   konec: 1117551, 835104  
stoka AA-1 začátek: 1117456, 835031   konec: 1117379, 835158 
stoka AG začátek: 1117907, 834797   konec: 1117946, 834889 
stoka AH začátek: 1118139, 834780   konec: 1118265, 834941 
stoka AH-1 začátek: 1118212, 834681   konec: 1118236, 834735 
stoka AH-2 začátek: 1118156, 834821   konec: 1117945, 834913 
stoka AI začátek: 1118238, 834652   konec: 1118312, 834753 
stoka AJ začátek: 1118287, 834638   konec: 1118409, 834689 
stoka AK začátek: 1118346, 834578   konec: 1118378, 834620 
stoka AL začátek: 1118449, 834586   konec: 1118463, 834620 
stoka AM začátek: 1118359, 834551   konec: 1118352, 834524 
stoka AO začátek: 1118533, 834536   konec: 1118670, 834294 
stoka AO-1 začátek: 1118659, 834398   konec: 1118730, 834396 
stoka AP začátek: 1118533, 834531   konec: 1118663, 834461 
stoka AQ začátek: 1118677, 834487   konec: 1118755, 834593 
stoka AR začátek: 1117532, 834937   konec: 1117550, 834972 
stoka AS začátek: 1118257, 834641   konec: 1118268, 834582 
stoka AU začátek: 1118346, 834578   konec: 1118413, 834493 
stoka B začátek: 1117825, 834819   konec: 1117621, 834482 
stoka BC začátek: 1117721, 834602   konec: 1117855, 834555 
stoka BD začátek: 1117703, 834563   konec: 1117744, 834526 
stoka C začátek: 1117936, 834781   konec: 1118043, 834627 
vodovod začátek: 1117515, 835030   konec: 1117481, 835031 
 

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 
projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, kterou zpracoval v 8/2011, 
5/2016 Ing. Jan Petrmichl, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby – 
ČKAIT 0201101, a v souladu s hydrogeologickým posudkem, který v 9/2011 
zpracoval Ing. František Matyáš, osvědčení o způsobilosti č. 2062/2007; 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., RWE Distribuční služby, s.r.o., Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., AQUAŠUMAVA s.r.o., a VODOSPOL s.r.o. 

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. Práce, které se budou týkat zásahu do koryta toku ve správě Povodí Vltavy, s.p., 
budou předem oznámeny úsekovému technikovi Povodí Vltavy s.p., Václavu 
Kinskému na tel. 724 279 564. 

6. Před zahájením stavby bude ve dvojím vyhotovení předložen zdejšímu 
vodoprávnímu úřadu ke schválení plán havarijních opatření (dle ust. § 39 odst. 2 
citovaného vodního zákona).  

7. Budou splněny podmínky MěÚ Klatovy, odboru životního prostředí – sekce 
ochrany přírody: v průběhu prací bude postupováno tak, aby nedocházelo 
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k úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů, kterému lze zabránit technicky 
i ekonomicky dostupnými prostředky, a aby nebyla narušena obnova a nedošlo 
k ohrožení nebo oslabení stabilizační funkce významného krajinného prvku – 
Drnového potoka. Při stavebních činnostech bude dodržena norma ČSN DIN 
18 920 – Sadovnictví a krajinářství, ochrana stromů a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech.  
a MěÚ Klatovy, odboru životního prostředí - ochrany zemědělského půdního 
fondu: v průběhu zemních prací budou učiněna opatření k zabránění úniku 
pevných a kapalných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační 
kryt, a tak aby na něm došlo k co nejmenším škodám. Po ukončení zemních prací 
budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 

8. Stavba bude dokončena v termínu do 31. 12. 2020. 
9. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jen závěrečná. 
10. 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 výsledky 
zkoušek těsnosti kanalizace, doklad zhotovitele stavby o jejím dokončení a 
řádném provedení, 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. 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 

     Ing. Jan Petrmichl, datum narození 8. 2. 1965, bytem Koldinova 226, 339 01 Klatovy 
2, zastupující na základě plné moci Obec Běšiny, se sídlem Běšiny 150, 339 01 Klatovy, 
IČ 00255211, požádal Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, podáním 
doručeným dne 1. 7. 2016 o vydání vodoprávního a stavebního povolení k vodním dílům 
pro stavbu „Běšiny – kanalizace a ČOV“, zahrnující novostavbu centrální ČOV, 
kanalizačních stok, kopané studny a přeložky vodovodu s umístěním na p.p.č. 107/3, 
107/8, 107/9, 107/10, 107/12, 107/13, 107/14, 107/15, 107/16, 108/31 , 109/2, 109/4, 
777/2, 778/11, 778/12, 806 v k.ú. Kozí, st.p.č. 15, 37/4, 140, a p.p.č. 3/5, 5/1, 5/7, 5/8, 
12/1, 107, 112, 129/2, 229/3, 229/4, 229/5, 230, 278/2, 282, 283/11, 283/12, 283/13, 
289/13, 289/16, 289/21, 292/2, 292/6, 296/1, 296/3, 296/5, 297/1, 297/5, 297/6, 298/4, 
298/5, 298/10, 298/11, 298/12, 298/13, 304/3, 304/5, 344, 346/3, 346/5, 346/6, 476/1, 
915/4, 932/7, 932/9, 932/10, 932/11, 1049/1, 1049/3, 1049/5, 1071/1, 1071/3, 1079/3, 
1079/4, 1079/7, 1079/8, 1080/1, 1081/1, 1082/4, 1083, 1084, 1085/1, 1085/3, 1086/1, 
1088, 1090/1, 1090/2, 1090/4, 1091/1, 1091/5, 1094, 1101, 1102, 1112, 1113, 1177/1, 
1187 v k.ú. Běšiny podle ust. § 15 vodního zákona, a povolení k nakládání s vodami 
podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) č. 1, 3, a § 8 odst. 1 písm. c) 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 projektovou dokumentací pro stavební řízení a všemi povinnými 
doklady podle ust. § 2 a 6 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. 8. 2016 pod 
č.j.: ŽP/7563/16/Sch oznámil zahájení řízení účastníkům a dotčeným orgánům a nařídil 
ústní jednání na den 8. 9. 2016, přičemž stanovil lhůtu k uplatnění námitek nejpozději při 
ústním jednání s upozorněním, že na pozdější námitky nebude brán zřetel. 
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     Ve stanovené lhůtě vznesli námitky účastníci řízení – majitelé pozemku p.p.č. 910 
v k.ú. Běšiny, Jan Stankiewicz, datum narození 10. 5. 1984, a Mgr. Jana 
Stankiewiczová, datum narození 20. 3. 1987, oba bytem Palackého 815, 340 22 Nýrsko, 
zastoupeni na základě plné moci Mgr. Barbarou Mercovou, advokátku se sídlem Solní 
274/12, 301 00 Plzeň, IČ 01336274; výše zmínění účastníci řízení uvádějí, že – citujeme: 
  
1) „Obec Běšiny podala dne 1. 7. 2016 dvě žádosti o vydání stavebního a vodoprávního 
povolení. Žádost projednávanou v tomto řízení, týkající se Stavby dle projektové 
dokumentace až k hranicím Předmětného pozemku a dále žádost o vydání stavebního a 
vodoprávního povolení v druhé části Stavby, která převážně přechází přes Předmětný 
pozemek. Stavební a vodoprávní řízení vztahující se k druhé části Stavby je vedeno 
nadepsaným správním orgánem pod sp.zn. ZN/ŽP/1660/16. 
     Dle rozhodnutí Městského úřadu Klatovy, odboru výstavby a územního plánování, ze 
dne 15. 10. 2013, sp.zn. OVÚP/3234/13/Ma, č.j. OVÚP/6409/13/Ma, bylo rozhodnuto o 
prodloužení územního rozhodnutí vydaného téhož úřadem dne 15.4.2011, sp.zn 
OVÚP/1236/11/Ma, č.j. OVÚP/2270/11/MA, na stavbu Běšiny – kanalizace a čistírna 
odpadních vod, vedoucí po pozemcích, jichž se týkají obě uvedená stavební a 
vodoprávní řízení. 
     Z podání žadatele projednávaném v této věci není zřejmé, zda lze jednotlivé části 
stavby, tak jak jsou zaneseny v projektové dokumentaci, funkčně oddělit. Pokud tomu tak 
není. Není možné rozhodnout o povolení Stavby k hranici Předmětného pozemku, před 
pravomocným rozhodnutím o povolení té části stavby, která povede přes Předmětný 
pozemek.“ 
 
2) „Účastníci jsou přesvědčeni, že žadatel o vodoprávní a stavební povolení pro Stavbu, 
obec Běšiny, nedisponuje právem založeným smlouvou provést stavbu na Předmětném 
pozemku a následně tuto stavbu provozovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o 
vodách. V tomto směru podali dnešního dne do řízení vedeném nadepsaným správním 
orgánem pod sp.zn.  ZN/ŽP/1660/16 námitky, které k těmto připojují a zcela na ně 
odkazují. Účastníci doplňují, že je obci Běšiny jejich stanovisko dobře známo. 
     Jednání obce Běšiny, považují Účastníci za zcela účelové a správní orgán by jej 
neměl podporovat oddělenými řízeními, která byla zahájená ve stejný den, jsou založena 
na jednom územním rozhodnutí a fakticky se týkají jedné stavby. 
     S ohledem na zmíněné, Účastníci navrhují, aby správní orgán postupoval dle 
ustanovení § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, spojil řízení vedené jím 
pod sp.zn. ZN/ŽP/1499/16 a sp.zn. ZN/ŽP/1660/16 a následně takto spojené řízení 
s ohledem na podané námitky zamítl.“ 
 
3) „Projekt neřeší situaci v obci komplexně, protože pozemky není možno napojit 
rovnocenně. Podle průvodní zprávy a technické zprávy má být realizovaný projekt 
komplexním řešením napojení celé obce Běšiny na kanalizaci. Projektová dokumentace 
však neřeší připojení budovy lihovaru a dále se zcela nevěnuje části obce za ukončením 
stoky AO směrem na Sušici. Pokud má být tato část obce řešena v řízení pod spisovou 
zn. ZN/ŽP/1660/16 je nasnadě obě řízení spojit, aby mohlo být dosaženo dokladovaného 
účelu. 
 
4) „Právní zástupce majitelů pozemku p.p.č. 910 v k.ú. Běšiny požaduje, aby byla 
projektová dokumentace doplněna o stoku vedoucí na pozemcích obecních a pozemcích 
patřících Plzeňskému kraji, umožňující připojení pozemků p.p.č. 910 v k.ú. Běšiny a 
dalších.“ 
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Dále ve stanovené lhůtě vznesla námitky účastnice řízení – majitelka pozemku st.p.č. 
11/1 v k.ú. Běšiny, Liza Monique Stern, bytem Spadina Road 476, Toronto, Ontario M5P 
2W8, Kanada, zastoupena na základě plné moci JUDr. Miroslavem Muchnou, 
advokátem se sídlem Vídeňská 181, 339 01 Klatovy, IČ 16720113, výše zmíněná 
účastnice řízení požaduje – citujeme:  
 
5) „Zástupce majitelky pozemku st.p.č. 11/1 v k.ú. Běšiny požaduje, aby byla při 
výkopových pracích zachována kanalizace vedoucí k čistírně odpadních vod 
v sousedství objektu bývalého lihovaru, a aby byl zachován přívod užitkové vody 
potrubím z betonového objektu u rybníka na p.p.č 98 v k.ú. Běšiny. Pokud budou 
dostupné, předá zástupce majitelky výše zmíněného pozemku stavebníkovi zákresy 
uvedených zařízení. Současně je požadována možnost kontroly výše zmíněných objektů 
před zahrnutím výkopu i při provádění výkopových prací v dané lokalitě.“ 
 
6) „Zástupce majitelky pozemku st.p.č. 11/1 v k.ú. Běšiny požaduje doplnění 
dokumentace o stoku na odkanalizování pro tři byty v objektu lihovaru a rodinný dům 
plánovaný na p.p.č. 94/4 v k.ú. Běšiny, umístěné v místní komunikaci vedoucí po pravé 
straně lihovaru nejméně v délce vjezdu do areálu lihovaru. Dále požádal o možnost 
prostudování map kanalizace, která se má napojit na stoku C, kanalizačního řádu obce a 
komplexního přehledu o připojení.“ 
 
K výše uvedené námitce č. 1 Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, uvádí, že 
skutečně zároveň vede řízení ve věci „Běšiny - kanalizace a ČOV“, vedené pod spisovou 
značkou ZN/ŽP/1499/16, a „Běšiny - kanalizace a ČOV - výtlak“ vedené pod spisovou 
značkou ZN/ŽP/1660/16. Účastníci řízení, Jan Stankiewicz, datum narození 10. 5. 1984, 
a Mgr. Jana Stankiewiczová, datum narození 20. 3. 1987, oba bytem Palackého 815, 
340 22 Nýrsko, požádali dne 24. 8. 2016 o nahlédnutí do obou spisů řízení, v nichž jsou 
účastníky. V průvodní zprávě projektové dokumentace „Běšiny - kanalizace a ČOV“, je 
uvedeno, že projektová dokumentace řeší výstavbu kanalizačního systému splaškové 
oddílné kanalizace zakončeného centrální ČOV pro obec Běšiny s možností 
výhledového napojení splaškových odpadních vod ze sídel Úloh a Kozí, ve které bude 
transport odpadních vod probíhat gravitačně, kdežto akce „Běšiny - kanalizace a ČOV - 
výtlak“ řeší návrh výtlačného řadu, který má zajistit dopravu splaškových vod z prostoru 
stávající čistírny ČOV v Eurocampu do systému gravitační kanalizace, který řeší řízení 
ve věci „Běšiny - kanalizace a ČOV“, vedené pod spisovou značkou ZN/ŽP/1499/16. 
Z výše uvedených skutečností plyne, že stavbu řešenou řízením ve věci „Běšiny - 
kanalizace a ČOV“ lze funkčně oddělit, a námitka pramení z nedostatečného seznámení 
účastníků řízení s projektovou dokumentací. 
 
K námitce č. 2 Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, uvádí, že správní orgán 
může podle § 140 odst. 1 na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením spojit 
různá řízení, k nimž je příslušný, pokud se týkají téhož předmětu řízení nebo spolu jinak 
věcně souvisejí anebo se týkají týchž účastníků, nebrání-li tomu povaha věci, účel řízení 
anebo ochrana práv nebo oprávnění zájmů účastníků. Spojit řízení lze i v průběhu řízení 
za předpokladu, že tím nevznikne nebezpečí újmy některému z účastníků. 
     Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem řízení v souladu s ust. § 140 odst. 1 
správního řádu nelze spojit, neboť by jejich spojením došlo ke zvýšení počtu účastníků 
řízení, tím i k navýšení administrativních nároků na vedení řízení. V neposlední řadě by 
spojením řízení mohla některému z účastníků vzniknout škoda.  
 
K námitce č. 3 Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, uvádí, že v průvodní 
zprávě projektové dokumentace „Běšiny - kanalizace a ČOV“, je zmíněno – citujeme:“ Již 
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v současnosti je část obce odkanalizována systémem oddílné kanalizace. Tyto 
kanalizační stoky jsou zakončeny ČOV u Nového rybníka, kterou provozuje firma 
Aquašumava s.r.o.“ Mimo zmíněných stok byly v průběhu roku 2015 v obci Běšiny 
vybudovány stoky AE a AF. Zmíněné stoky nemohly být a ani nebyly zaneseny do 
projektové dokumentace k řízení ve věci „Běšiny - kanalizace a ČOV“, účastníkům se 
tedy mohla část obce jevit jako neodkanalizovaná. Vzhledem k tomu, že účastníci řízení 
– majitelé pozemku p.p.č. 910 v k.ú. Běšiny, Jan Stankiewicz, datum narození 10. 5. 
1984, a Mgr. Jana Stankiewiczová, datum narození 20. 3. 1987, oba bytem Palackého 
815, 340 22 Nýrsko, zastoupeni na základě plné moci Mgr. Barbarou Mercovou, 
advokátku se sídlem Solní 274/12, 301 00 Plzeň, IČ 01336274, nejsou majiteli pozemku 
st.p.č. 11/1, je část jejich námitky, týkající se objektu bývalého lihovaru, pokládána za 
nerelevantní. Pozemek p.p.č. 910 v k.ú. Běšiny je možné připojit na stoku AO pomocí 
výtlačné kanalizační přípojky. Vzhledem k morfologii terénu by bylo ekonomicky 
neefektivní připojit výše zmíněný pozemek gravitačně. Situaci je tedy možno technicky 
řešit. V neposlední řadě, Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, rozhoduje 
pouze o předložené žádosti a nikoliv o připojení jednotlivých parcel, vzhledem k tomu, že 
kanalizační přípojka není vodním dílem a není tedy předmětem řízení. 
 
K námitce č. 5 Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, uvádí, že námitku řeší 
splnění podmínky č. 3 pro provedení stavby vodních děl podle ust. § 15 odst. 3 vodního 
zákona a ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona. Možnost kontroly výše zmíněných 
objektů před zahrnutím výkopu i při provádění výkopových prací v dané lokalitě byla při 
ústním jednání přislíbena stavebníkem, a je věcí individuální domluvy mezi účastníkem 
řízení a stavebníkem. 
 
K námitce č. 6 Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, uvádí, že pozemek 
st.p.č. 11/1 v k.ú. Běšiny je možné gravitačně odkanalizovat do stoky C, případně 
některé z již vyhotovených a v projektové dokumentaci nezmíněných stok. Situaci je tedy 
možno technicky řešit. V neposlední řadě, Městský úřad Klatovy, Odbor životního 
prostředí, rozhoduje pouze o předložené žádosti a nikoliv o připojení jednotlivých parcel, 
vzhledem k tomu, že kanalizační přípojka není vodním dílem a není tedy předmětem 
řízení. Možnost prostudování map kanalizace, která se má napojit na stoku C, 
kanalizačního řádu obce a komplexního přehledu o připojení, byla při ústním jednání 
přislíbena stavebníkem, a je věcí individuální domluvy mezi účastníkem řízení a 
stavebníkem. 
 
     Účastníci stavebního řízení mohou podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit 
námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo 
požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo 
právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající 
věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání 
námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě prvé a druhé, se 
nepřihlíží. Podle § 114 odst. 2 stavebního zákona se k námitkám účastníků řízení, které 
byly, nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu 
nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře nebo územního opatření o 
asanaci území, se nepřihlíží. Vzhledem k uvedenému, úřad k námitce č. 4 nepřihlíží. 
 
     Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky bránící povolení k nakládání 
s vodami a provedení vodních děl dle ust. § 15 vodního zákona. 
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     Termín platnosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních na dobu 1 
roku od doby, kdy rozhodnutí nabyde právní moci je v souladu s ust. § 9 odst. 2 
citovaného vodního zákona. 
     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. 
     Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského vydal na základě 
oznámení o zahájení řízení stanovisko č.j.: SBS 27361/2016/OBÚ-06 ze dne 14. 9. 
2016, ve kterém byly stanoveny tři podmínky, týkající se provádění stavby hornickým 
způsobem. Vzhledem k tomu, že studna nebude zhotovována hornickým způsobem, 
označil Obvodní báňský úřad podmínky za bezpředmětné, neboť tento způsob provádění 
stavby studny není předmětem zájmu ani dozoru státní báňské zprávy. 
          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. 
     Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno. 
 
Poučení účastníků: 
     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. Milan Jarošík 
              tajemník MěÚ Klatovy 
       OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
 

 
 
 
 
   Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, byl zaplacen dne 30. 9. 2016. 
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Doručí se: 
 
Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami podle § 115 odst. 15 vodního zákona 
(na doručenku):  
Ing. Jan Petrmichl, Koldinova 226, 339 01 Klatovy 2, zastupující na základě plné moci  
     Obec Běšiny, Běšiny 150, 339 01 Klatovy 
     zasílací adresa VODOSPOL s.r.o., Ing. Jan Petrmichl, Ostravská 169, 339 01 Klatovy 
Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 106/8, 150 00 Praha – Smíchov 
 
Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 1 písm. a) 
správního řádu (na doručenku):      
Ing. Jan Petrmichl, Koldinova 226, 339 01 Klatovy 2, zastupující na základě plné moci  
     Obec Běšiny, Běšiny 150, 339 01 Klatovy 
 
Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 2 správního 
řádu (veřejnou vyhláškou):  
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Český Real a.s., U lužického semináře 97/18, 118 00 Praha – Malá Strana 
Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 106/8, 150 00 Praha – Smíchov 

Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, 304 20 Plzeň 

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň 
SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Ing. Radek Moravec, Kozí 63, 339 01 Klatovy 
Ladislav Kubernát, Kozí 25, 339 01 Klatovy 
Marie Horáková, Bousov 23, 538 43 Třemošnice 
Jiří Tomášek, Nová kolonie 108, 384 51 Volary 
Miloslava Naarová, Hruškova 1648/23, 301 00 Plzeň – Jižní předměstí 
Josef Vítovec, Běšiny 124, 339 01 Klatovy 
Marie Vítovcová, Běšiny 124, 339 01 Klatovy 
Josef Matějka, Běšiny 47, 339 01 Klatovy 
Jindřich Jakubec, Běšiny 55, 339 01 Klatovy 
Jaroslav Jakubec, Týnec 21, 340 21 Janovice nad Úhlavou 
Božena Tomášková, Běšiny 45, 339 01 Klatovy 
Antonín Pikhart, Kocourov 35, Mochtín, 339 01 Klatovy 
Jaromír Slavíček, Rajské 8, 339 01 Klatovy 
Ing. Karel Šorejs, Chvalova 1105/3, 130 00 Praha – Žižkov 
Martin Šorejs, Nad úpadem 305/36, 149 00 Praha – Háje  
Michal Šorejs, Nad úpadem 305/36, 149 00 Praha – Háje 
 
Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 2 správního 
řádu (veřejnou vyhláškou):  
k.ú. Kozí 
st.24, st.25, st.26, st.31, st.32, st.35, st.36, 82/1, 90/1, 90/2, 90/7, 90/8, 90/10, 90/11, 
103/2, 107/5, 107/6, 107/7, 108/1, 108/29, 109/3, 110/3, 110/4, 118/12, 118/13, 132/1, 
177, 777/2, 778/10 
 
k.ú. Běšiny 
2/1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/8, 3/9, 4/3, 5/6, 8/2, st. 11/1, 12/2, 12/6, st.16,  st.17, 17/2, 17/6, 
17/7, st.18/1, st.18/2, st. 19, 19/1, 20/1, st. 20/1, 20/2, 21/1, st. 21, st.22, st.26, st.27, st. 
28, st.29, st. 33, st.34/3, 34/5, st. 35, st. 37/1, st. 37/2, st. 37/3, st. 38/1, st. 38/2, st. 38/3, 
st.39/1, 62/2, 67, 68, st.69, 69, 70, st.71, st.72/1, st.74, 74/2, 77/1, 78/5, 78/6,  81, st.90, 



Městský úřad Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 376 347 111 | DS: 24ebrt5 

st.94/2, st.94/7,  94/9, 94/10, st.96, st.97, 97/1, 97/2, st.98, 98, st.100, st.103, st.104, 
st.105, st.107, st.108, st. 112, 113, 114, st.114, 115, 116/1, 117/1, 117/2, 119/1, st.120, 
120/1, 121, st.121, st.122, st.123, st.124, st.125, st.126, 127, st.127, 129/1, 129/3, 132, 
st.132, 133, st.133, st.134, 135, st.135, st.136, st.137, st.138, st.139, 139/2, st.141, 
st.142, st.143, st.144, st.145, st.146,  st.147, st. 147/4, 148, 149, st. 149, st.150, st. 152, 
st.153, st.154, st.155, st.156, st.157, st.161, st. 163, st. 164, st.171, st.172, st.173, 
st.174, st.175, st.176, st.177, 185/14, st.181, 191/2, 209/3, 209/13,  st. 216, st. 219, 
227/2, 228/2, 229/1, 229/7, 231/5, 231/6, 231/8, 231/9,  231/10, 233/3, st. 246, st. 255, 
269, 272/1, 272/2, 273/1, 273/2, 273/4, 274/1, 274/2, 275/26, 275/28, 278/12, 278/14, 
278/26, 278/27, 278/28, 278/29, 278/30, 278/31, 278/32, 278/33, 278/34, 278/35, 283/4, 
283/5, 283/6, 283/9, 289/1, 289/3, 289/12, 289/14, 289/15, 289/16, 289/17, 289/24, 
289/25, 289/26,  289/30, 289/31, 289/32, 289/34, 289/35, 289/36, 292/3, 292/5, 292/7, 
296/3, 296/4, 297/4, 298/2, 298/3, 298/9, 304/2, st.319, 343, 346/4, 346/7, st.354, st.379, 
477/3, 477/4, 478, 479/3, 480/1, 490/1, 492/1, 797/1, 910, 915/1, 915/2, 915/5, 917/1, 
917/2, 917/4, 917/6, 917/10, 917/11,918/1, 918/2, 918/5, 929/3, 930/1, 930/2, 930/5, 
930/8, 930/9, 930/11, 930/12, 930/16, 930/17, 930/18, 930/20, 930/23, 932/1, 932/4, 
932/5, 932/8, 934/1, 937/1, 937/6, 938, 939, 1049/4, 1049/7, 1071/5,1079/1, 1079/5, 
1079/6, 1081/2, 1085/2, 1085/4, 1087/4, 1090/3,  1100/4, 1100/5, 1114, 1183/1, 1183/2, 
1185, 1199, 1202 
 
Vlastníci veřejných tech. podle ust. § 109 písm. g) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):   
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 864/8, 405 02 Děčín 
RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
VODOSPOL s.r.o., Ostravská 169, 339 01 Klatovy 
AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko 
 
Dotčené správní úřady:   
Drážní úřad, stavební sekce – Oblast Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň 
Krajský úřad Plzeňského kraje – Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Krajský úřad Plzeňského kraje - OŽP 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy  
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Dopravní 
inspektorát Klatovy, nábřeží Kapitána Nálepky 412, 339 01 Klatovy 3 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy 
MěÚ Klatovy, OŠKCR 
MěÚ Klatovy, OVÚP 
MěÚ Klatovy, OD 
MěÚ Klatovy, ZPF 
MěÚ Klatovy, OOP 
MěÚ Klatovy, orgán státní správy lesů 
 
(na dodejku) 
MěÚ Klatovy, Odbor vnitřních věcí – se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po 
dobu 15 dnů 
Obecní úřad Běšiny – se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Běšiny po dobu 15 dnů 
 
 
Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 
 
 
 
 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 


