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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 (dále jen"správní řád") 
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 18.11.2021 podal 

Obec Vrhaveč, IČO 00256307, Malá Víska 23, Vrhaveč, 339 01  Klatovy 1, 
kterou zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřežní 90/4, 150 00  
Praha 5-Smíchov 

(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 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

Suchá nádrž Neznašovy 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 362/1 (trvalý travní porost), parc. č. 362/2 (vodní plocha), parc. 
č. 363 (ostatní plocha), parc. č. 364/1 (lesní pozemek), parc. č. 1095/1 (vodní plocha) v katastrálním 
území Běšiny, parc. č. 417 (ostatní plocha), parc. č. 420/1 (trvalý travní porost), parc. č. 420/2 (trvalý 
travní porost), parc. č. 421 (lesní pozemek), parc. č. 422 (lesní pozemek), parc. č. 423 (lesní pozemek), 
parc. č. 424 (lesní pozemek), parc. č. 425 (lesní pozemek), parc. č. 430/1 (trvalý travní porost), parc. č. 
430/3 (vodní plocha), parc. č. 512/1 (ostatní plocha), parc. č. 512/2 (ostatní plocha), parc. č. 519 (vodní 
plocha) v katastrálním území Lukavice u Strážova, parc. č. 164/20 (lesní pozemek), parc. č. 165 (trvalý 
travní porost), parc. č. 166 (trvalý travní porost), parc. č. 167 (trvalý travní porost), parc. č. 172 (trvalý 
travní porost), parc. č. 173 (trvalý travní porost), parc. č. 177/1 (trvalý travní porost), parc. č. 179 (trvalý 
travní porost), parc. č. 180 (trvalý travní porost), parc. č. 181 (trvalý travní porost), parc. č. 182 (trvalý 
travní porost), parc. č. 187 (trvalý travní porost), parc. č. 189 (trvalý travní porost), parc. č. 349/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 362/5 (vodní plocha) v katastrálním území Neznašovy, parc. č. 467 (trvalý travní 
porost), parc. č. 472 (trvalý travní porost), parc. č. 473 (trvalý travní porost), parc. č. 474 (lesní pozemek), 
parc. č. 475 (trvalý travní porost), parc. č. 476 (orná půda), parc. č. 477/1 (trvalý travní porost), parc. č. 
477/2 (trvalý travní porost), parc. č. 477/3 (trvalý travní porost), parc. č. 478 (trvalý travní porost), parc. 
č. 480/1 (trvalý travní porost), parc. č. 480/2 (trvalý travní porost), parc. č. 482/1 (trvalý travní porost), 
parc. č. 484/1 (trvalý travní porost), parc. č. 484/2 (trvalý travní porost), parc. č. 484/3 (trvalý travní 
porost), parc. č. 484/5 (trvalý travní porost), parc. č. 495/3 (vodní plocha), parc. č. 495/4 (vodní plocha), 
parc. č. 578/2 (vodní plocha), parc. č. 579 (vodní plocha) v katastrálním území Radinovy. 
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Druh a účel umisťované stavby: 

- suchá nádrž Neznašovy na Drnovém potoce za účelem snížení kulminačních průtoků Drnového 
potoka 

- suchá nádrž naplňuje účel protipovodňové ochrany a retence, krajinotvorný účel 

 

Umístění stavby na pozemku: 

- Suchá nádrž leží přímo na toku Drnového potoka, nachází se v záplavovém území N-letých průtoků 
Drnového potoka 

- stavba umístěna na pozemcích: parc. č. 362/1, 362/2, 363, 364/1, 1095/1 v katastrálním území 
Běšiny, parc. č. 417, 420/1, 420/2, 421, 422, 423, 424, 425, 430/1, 430/3, 512/1, 512/2, 519 
v katastrálním území Lukavice u Strážova, parc. č. 164/20, 165, 166, 167, 172, 173, 177/1, 179, 
180, 181, 182, 187, 189, 349/1, 362/5 v katastrálním území Neznašovy, parc. č. 467, 472, 473, 474, 
475, 476, 477/1, 477/2, 477/3, 478, 480/1, 480/2, 482/1, 484/1, 484/2, 484/3, 484/5, 495/3, 495/4, 
578/2, 579 v katastrálním území Radinovy 

 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Suchá nádrž navržena jako sypaná zemní hráz v údolní nivě Drnového potoka nerušící ráz krajiny. 
Hráz navržena lichoběžníkového tvaru se sklonem návodního líce 1:3,3 a vzdušného líce 1:2,2. 
Sdružený objekt navržen železobetonový s otevřeným odpadním kanálem a přemostěním. Těleso 
hráze bude zatravněno. 

- Záměr členěn na stavební objekty: SO 01 Těleso sypané hráze, SO 02 Sdružený objekt, SO 03 
Účelová komunikace, SO 04 Upravené koryto pod vodním dílem, SO 05 Zemník 

- SO 01 Těleso sypané hráze: 

Těleso sypané hráze je navrženo z hlíny písčité (MS), která je dle ČS 75 2410 pro návrh homogenní 
hráze vhodná. Návodní líc hráze bude mít sklon 1:3,3 a vzdušní líc hráze bude mít sklon 1:2,2. 
Koruna hráze je 4 m široká a její povrch tvoří nezpevněná účelová komunikace (SO 03). Úroveň 
koruny hráze je 450,60 m.n.m. Hráz ve svém nejvyšším místě bude vysoká 7,35 m nad terénem. 
Hráz je založena 1 m pod úrovní terénu a pro snížení průsaků je v místě koruny ještě opatřena 
zavazovacím ozubem. Svah výkopu hráze je ve sklonu 1:1,25. Ozub je 2 m hluboký a 3 m široký. 
V patě vzdušného líce je hráz opatřena patním drénem. Drén se skládá z drenážního potrubí DN 250 
mm z materiálu PVC, které je obsypáno vrstvou štěrku frakce 8-16 mm. Vlastní drén je z drceného 
kameniva frakce 32-63 mm. drén je proti ucpání chráněn filtrační vrstvou tloušťky 0,25 m 
z drceného kameniva široké frakce 0-16 mm. Pata vzdušného líce hráze je až do výšky 0,8 m 
opevněna kamenným pohozem tloušťky 0,35 m z kameniva frakce 63-125 mm. Návodní pata hráze 
je tvořena stabilizační patkou ze záhozového kamene o hmotnosti 150 kg. Návodní i vzdušný svah 
hráze bude pokryt ornicí smíchanou s humusem a bude zatravněn protierozně působícími 
travinami. 

- SO 02 Sdružený objekt: 

Sdružený objekt je navržen jako železobetonová konstrukce z konstrukčního betonu C30/37 XC4, 
XF3, XA1 a je vyztužen betonářskou ocelí B500B. Požerák je vysoký 8,9 m a je tvořen svislými 
železobetonovými stěnami tloušťky 1 m, ve kterých jsou drážky pro hradící dluže a škrtící desku. 
Dluže jsou z hliníkových profilů 2,9 x 0,25 x 0,15 mm s tloušťkou stěny 8 mm. Hmotnost dluže je 
48,1 Kg. V zadním čele požeráku je výpustný otvor o rozměru 2 x 2 m, který je škrcen ocelovou 
deskou tl. 12 mm na velikost otvoru 1,3 x 1,45 m. Dnem sdruženého objektu vede kyneta pro 
převod běžných průtoků a zajištění migrační prostupnosti. Kyneta je lichoběžníková, ve dně je 
široká 0,25 m a její hloubka je 0,3 m. Sklon svahů kynety je 1:2. V místě, kde kyneta prochází přes 
hrazení požeráku, je drážka pro dluže vyplněná dubovým klínkem s háčkem, aby se nezanášela 
usazeninami. Odpadní kanál je 6 m široký a je otevřený. Kanál je ve sklonu 5 % vysvahován do 
kynety. Podélný sklon odpadního kanálu je 0,66 %. Dno odpadního kanálu tvoří železobetonová 
deska, která je v místě kynety vysoká 1 m a u stěn odpadního kanálu je vysoká 1,42 m. Pod deskou 
je vrstva podkladního betonu C25/30, která je 15 cm vysoká a je uložena na přehutnělé základové 
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zemině. Stěny odpadního kanálu jsou tlusté 1,1 m a směrem dolů se rozšiřují ve sklonu 10:1. 
V místě bezpečnostního přelivu jsou stěny vysoké 7,15 m a jejich horní hrana je půlkruhová 
s poloměrem 0,55 m. Bezpečnostní přeliv tvoří čtyři přelivná pole, která jsou navržena tak, aby 
bezpečně převedla průtok Q1000. Jedno poleje dlouhé 16 m a zbylá tři jsou dlouhá 5 m. Nad těmito 
poli vede ocelová lávka k požeráku. Lávka je uložená na třech betonových pilířích. Lávku tvoří dva 
ocelové IPE profily 160, na kterých je uložen pochozí lisovaný ocelový rošt. Lávka je zabezpečena 
ocelovým trubkovým zábradlím výšky 1 m. Lávka je umístěna i přes požerák, aby byl zajištěn přístup 
k dlužím. V místě koruny hráze jsou stěny sdruženého objektu vysoké 9 m. Odpadní kanál je zde 
přemostěn betonovým mostkem širokým 3,5 m a vysokým 0,35 m. Mostek je opatřen ocelovým 
trubkovým zábradlím výšky 1,2 m. U konce odpadního kanálu se sdružený objekt rozšiřuje pod 
uhlem 25° a pomocí zborcených ploch se plynule napojuje na lichoběžníkové upravené koryto pod 
vodním dílem. V tomto místě jsou stěny sdruženého objektu vysoké 3,9 m. V místě zborcených 
ploch ústí do odpadního kanálu drenážní potrubí, které je ve výšce 0,2 m nad kynetou a je opatřené 
zpětnou klapkou. 

- SO 03 Účelová komunikace: 

Nová účelová komunikace bude sloužit k údržbě hráze a bude přístupná pouze vozidlům údržby. 
Komunikace vede po tělese sypané hráze přes údolí Drnového potoka. Na levém břehu se účelová 
komunikace nájezdem napojuje na stávající komunikaci I. třídy I/27 (E53). Nájezd na silnici I. třídy 
bude označen dvěma červenými patníky a bude opatřen závorou. Komunikace na tělese hráze je 
vodorovná bez podélného sklonu. Tvoří jí dvě vrstvy zhutněného drceného kameniva. Horní vrstvu 
0 až 0,15 m tvoří drcené kamenivo frakce 4-8 mm a spodní vrstvu 0,15 až 0,3 m tvoří drcené 
kamenivo frakce 8-16 mm. Přes odpadní kanál vede 6 m dlouhý a 3,5 m široký železobetonový 
mostek opatřený ocelovým zábradlím výšky 1,2 m. Na pravém břehu se nová účelová komunikace 
napojuje na stávající účelovou komunikaci pomocí 25 m dlouhého nájezdu v mírném sklonu. 

- SO 04 Upravené koryto pod vodním dílem: 

Upravené koryto pod vodním dílem je navrženo tak, aby bezpečně provedlo průtok Q100. Kapacita 
přirozeného koryta pod upraveným korytem je nižší a bude vznikat zpětné vzdutí. Upravené koryto 
je navrženo tak, aby bylo vyvýšeno 20 cm nad tímto vzdutím. Koryto má lichoběžníkový tvar s mírně 
rozvlněnou kynetou pro převod běžných průtoku a migrační prostupnost toku. Kyneta je ve dně 0,5 
m široká a je 0,3 m hluboká, lichoběžníkového tvaru se sklonem svahů 1:2. Šířka koryta ve dně je 6 
m a koryto je vysvahováno ve sklonu 5 % do kynety. Podélný sklon koryta je 0,8 %. Sklon svahů je 
1:2. Koryto je hluboké 2 m a je částečně zapuštěné do terénu a částečně ho tvoří zemní sypané 
hrázky ze zhutněného hlinitého písku. Koryto je opevněno kamenným pohozem tloušťky 0,4 m, 
který je uložen do štěrkového lože tloušťky 0,15 m frakce 8-16 mm. Pro lepší stabilizaci koryta je 
v patě svahu ještě umístěna kamenná patka hluboká 0,75 m a široká 0,6 m. Upravené koryto je 
zakončeno zavazovacím železobetonovým prahem (konstrukční beton C30/37 XC4, XF3, XA1) Práh 
je 0,9 m široký a v místě kynety je založen do hloubky 1,1 m. 

- SO 05 Zemník: 

Zemník se nachází na levém břehu potoka v prostoru zátopy. Jedná se o mírně svažité plochy 
s trvalým travním porostem. Dle IGP se předpokládá, že v tomto prostoru bude dostatek vhodné 
zeminy pro stavbu hráze. Je nutné provést ještě dodatečný inženýrskogeologický průzkum v další 
fázi projektu v lokalitě zemníku a stanovit veškeré fyzikální vlastnosti zemin a kapacitu zemníku. 
Předpokládaný objem těžené zeminy je zhruba 20 tis. m3. Před započetím prací na zemníku je 
nutné nejprve sejmout ornici v předpokládané mocnosti 20 až 40 cm. Sejmutá ornice z prostoru 
zemníku a prostoru hráze bude uložena na dočasné deponii a po dokončení stavby bude navrácena 
na místo zemníku a bude použita i na vrchní vrstvu hráze, která bude zatravněna. Nevhodná zemina 
z výkopu založení hráze bude použita na terénní úpravy zemníku a rekultivaci. 

Zpevněná plocha: 

Zpevněná plocha bude sloužit k přístupu a údržbě sdruženého. Zpevněná plocha vede podél hráze 
na vzdušném i návodním líci hráze. Zpevněná plocha je zakončena točnou pro obrat vozidel údržby. 
Šířka zpevněné plochy je 3 m. Tvoří jí dvě vrstvy zhutněného drceného kameniva. Horní vrstvu 0 až 
0,15 m tvoří drcené kamenivo frakce 4-8 mm a spodní vrstvu 0,15 až 0,3 m tvoří drcené kamenivo 
frakce 8-16 mm. 
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Tůně pro rozvoj vodních organismů: 

Přehrazením stávajícího koryta malými zemními hrázkami vzniknou v prostoru zátopy dvě 
neprůtočné tůně. Tůně budou sloužit k rozvoji vodních a na vodu vázaných organizmů. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- parc. č. 362/1, 362/2, 363, 364/1, 1095/1 v katastrálním území Běšiny, parc. č. 417, 420/1, 420/2, 
421, 422, 423, 424, 425, 430/1, 430/3, 512/1, 512/2, 519 v katastrálním území Lukavice u Strážova, 
parc. č. 164/20, 165, 166, 167, 172, 173, 177/1, 179, 180, 181, 182, 187, 189, 349/1, 362/5 
v katastrálním území Neznašovy, parc. č. 467, 472, 473, 474, 475, 476, 477/1, 477/2, 477/3, 478, 
480/1, 480/2, 482/1, 484/1, 484/2, 484/3, 484/5, 495/3, 495/4, 578/2, 579 v katastrálním území 
Radinovy 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu se situací stavby v měřítku 1:500, kterou zpracoval Ing. Libor 
Pěkný, ČKAIT 0011523 v 12/2019, 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.  

2. Jednotlivé stavební objekty budou v souladu s prostorovým řešením uvedeným výše v popisu 
stavby ve výroku tohoto rozhodnutí. 

3. Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 362/1, 362/2, 363, 364/1, 1095/1 v katastrálním území 
Běšiny, parc. č. 417, 420/1, 420/2, 421, 422, 423, 424, 425, 430/1, 430/3, 512/1, 512/2, 519 
v katastrálním území Lukavice u Strážova, parc. č. 164/20, 165, 166, 167, 172, 173, 177/1, 179, 180, 
181, 182, 187, 189, 349/1, 362/5 v katastrálním území Neznašovy, parc. č. 467, 472, 473, 474, 475, 
476, 477/1, 477/2, 477/3, 478, 480/1, 480/2, 482/1, 484/1, 484/2, 484/3, 484/5, 495/3, 495/4, 
578/2, 579 v katastrálním území Radinovy 

4. Pozemky v prostoru zátopy budou v případě průchodu povodňové vlny zatopeny. Stavba bude 
snižovat velikost povodňových vln v území pod suchou nádrží. 

5. Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu novou účelovou komunikacím na koruně hráze 
napojenou na silnici I/27 novým sjezdem. Sjezd z komunikace bude jen pro vozidla údržby suché 
nádrže. Na nově navrženou účelovou komunikaci se napojují zpevněné plochy pro přístup ke 
sdruženému objektu. 

6. Bude respektována podmínka závazného stanoviska orgánu územního plánování ze dne 11.2.2022 
č.j. OVÚP/1199/22/Kr: Záměr bude umístěn a proveden v souladu s předloženou dokumentací 
zpracovanou v 06/2020 firmou VRV Praha a.s. – Ing. Libor Pěkný, ČKAIT 0011523. 

7. Bude respektováno závazné stanovisko silničního správního úřadu Krajského úřadu Plzeňského 
kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 7.7.2021 č.j. PK-DSH/4957/21 k umístění 
stavby v ochranném silničním pásmu silnice I/27. Stavba bude provedena v souladu s předloženou 
dokumentací pro územní řízení zpracovanou v 12/2019. 

8. Budou respektovány podmínky závazného stanoviska orgánu státní správy ochrany přírody, MěÚ 
Klatovy, odboru životního prostředí ze dne 1.10.2020 č.j. ŽP/9606/20/Br k zásahu do významného 
krajinného prvku dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: 

1. Práce budou prováděny v mimohnízdním období ptáků a mimo období rozmnožování 
obojživelníků, tj. od 15.9. do 1.3. kalendářního roku. 

2. Z důvodu imobility raných vývojových stadií ryb nebudou práce ve vodním toku prováděny 
v období od 01.03. do 31.07. kalendářního roku. 

3. Práce budou prováděny s maximální ohleduplností k porostu v souladu s normou ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních pracích. 
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4. Kácení dřevin bude provedeno pouze nezbytně nutném rozsahu, tj. káceny budou pouze dřeviny 
tvořící přímou překážku pro realizaci stavby. Kácení dřevin rostoucích mimo les bude provedeno na 
základě platného povolení dle § 8 odst. 1 zákona. 

5. Při pracích budou učiněna opatření k zabránění úniku plavenin a ropných látek do vodního toku. 

6. Při zkušebním napouštění vodního díla bude ve vodním toku zachován minimální zůstatkový 
průtok. 

7. Bezprostředně po ukončení prací budou všechny pozemky dotčené stavebními pracemi uvedeny 
do původního stavu (urovnání terénu, osetí travní směsí …). 

9. Budou splněny podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, 
MěÚ Klatovy, odboru životního prostředí, ze dne 8.12.2021 č.j. ŽP/9750/21/Rt : 

1. Na základě projektové dokumentace provést před zahájením prací v terénu pevné vytýčení 
hranice odnětí půdy a zajistit její nepřekročení. 

2. V souladu s § 8 odst. 1 písm. a) zákona je investor povinen zajistit oddělenou skrývku svrchní 
kulturní vrstvy půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé ploše trvalého 
odnětí zemědělské půdy. Ornice bude skryta ve vrstvě průměrně 0,30 m, tj. cca 225 m3. 

3. Ornice získaná skrývkou na trvale odnímaných pozemcích bude dočasně uložena na mezideponii 
na pozemku p.č. 180 v k.ú. Neznašovy. Po dokončení stavby bude použita na upravení zemníku pro 
stavbu hráze. Předpokládá se vyrovnaná bilance ornice. Skrývka ornice bude na deponiích do doby 
využití řádně ošetřována v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o 
stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „vyhláška“). O 
činnostech souvisejících se skrývkou, zejména o způsobu jejího řásného využití, povede oprávněný 
ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF protokol dle ust. § 14 odst. 5 vyhlášky a uvede 
v něm zejména místo (pozemky), na které byla ornice umístěna, použité množství a datum využití. 
Protokol musí držitel souhlasu archivovat nejméně po dobu 5 let od spotřebování deponované 
ornice a na vyzvání ho předloží ke kontrole orgánům ZPF. 

10. Budou respektovány podmínky závazného stanoviska orgánu státní správy ochrany přírody MěÚ 
Strážov č.j. 857/2021 ze dne 23.12.2021, kterým byl udělen souhlas s kácením dřevin rostoucích 
mimo les: 

1. Kácení předmětných dřevin je možné provést pouze po zahájení výše uvedené stavby. 

2. Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu dřevin, tj. od 1.11 do 31.3. kalendářního 
roku.  

3. V souladu s § 9 zákona stanovuje rozsah náhradní výsadby kácení v rozsahu výroku takto: Do 
dvou let od provedení kácení, nejpozději však před podáním žádostí o kolaudaci stavby „Suchá 
nádrž Neznašovy“, provede žadatel náhradní výsadbu na pozemku 420/2 v k.ú. Lukavice v počtu 13 
ks vysokokmenů geograficky původních dřevin (6 ks olše lepkavé, 5 ks jasanů ztepilých a 2 ks vrby 
jívy) o min. obvodu kmínku 8 cm s min. 1 opěrným kůlem a ochranou kmene na pozemcích, které 
nejsou v trvalém záboru stavby a zajistí následnou péči o tyto dřeviny po dobu 5 let od provedení 
výsadby, která bude spočívat zejména v zajištění zálivky, vyvázání dřevin ke kůlům, odplevelení, 
provádění pěstebních řezů a v případě úhynu kterékoliv z vysazení dřevin v její náhradě. 

11. Budou respektovány podmínky závazného stanoviska orgánu státní správy ochrany přírody OÚ 
Běšiny č.j. BES/0822/2021 ze dne 14.12.2021, kterým byl udělen souhlas s kácením dřevin 
rostoucích mimo les: 

1. Kácení předmětných dřevin je možné provést pouze po zahájení výše uvedené stavby. 

2. Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu dřevin, tj. od 1.11 do 31.3. kalendářního 
roku.  

3. V souladu s § 9 zákona stanovuje rozsah náhradní výsadby kácení v rozsahu výroku takto: Do 
dvou let od provedení kácení, nejpozději však před podáním žádostí o kolaudaci stavby „Suchá 
nádrž Neznašovy“, provede žadatel náhradní výsadbu v počtu 3 ks vysokokmenů geograficky 
původních dřevin nebo ovocných stromů o min. obvodu kmínku 8 cm s min. 1 opěrným kůlem a 
ochranou kmene na pozemcích, které nejsou v trvalém záboru stavby a zajistí následnou péči o tyto 
dřeviny po dobu 5 let od provedení výsadby, která bude spočívat zejména v zajištění zálivky, 
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vyvázání dřevin ke kůlům, odplevelení, provádění pěstebních řezů a v případě úhynu kterékoliv 
z vysazení dřevin v její náhradě. 

12. Budou respektovány podmínky závazného stanoviska orgánu státní správy ochrany přírody OÚ 
Vrhaveč č.j. 440/21/OÚ ze dne 11.12.2021, kterým byl udělen souhlas s kácením dřevin rostoucích 
mimo les: 

1. Kácení předmětných dřevin je možné provést pouze po zahájení výše uvedené stavby. 

2. Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu dřevin, tj. od 1.11 do 31.3. kalendářního 
roku.  

3. V souladu s § 9 zákona stanovuje rozsah náhradní výsadby kácení v rozsahu výroku takto: Do 
dvou let od provedení kácení, nejpozději však před podáním žádostí o kolaudaci stavby „Suchá 
nádrž Neznašovy“, provede žadatel náhradní výsadbu v počtu 50 ks vysokokmenů geograficky 
původních dřevin nebo ovocných stromů o min. obvodu kmínku 8 cm s min. 1 opěrným kůlem 
a ochranou kmene na pozemcích, které nejsou v trvalém záboru stavby a zajistí následnou péči 
o tyto dřeviny po dobu 5 let od provedení výsadby, která bude spočívat zejména v zajištění zálivky, 
vyvázání dřevin ke kůlům, odplevelení, provádění pěstebních řezů a v případě úhynu kterékoliv 
z vysazení dřevin v její náhradě. 

13. Budou respektovány podmínky závazného stanoviska vodoprávního úřadu MěÚ Klatovy, odboru 
životního prostředí ze dne 9.12.2021 č.j. ŽP/10054/21/Kli: 

1. Dle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů bude vypracován havarijní plán platný po dobu 
stavby. 

2. Bude vypracován povodňový plán platný po dobu stavby. 

3. Stavbou suché nádrže a stavbou tůní pro rozvoj vodních organismů, vše budované v rámci akce 
„Suchá nádrž Neznašovy“ dojde k trvalému dotčení pozemků ve vlastnictví ČR s právem hospodařit 
s majetkem státu pro Povodí Vltavy, parc. č. 362/5 v k.ú. Neznašovy a parc. č. 578/2 v k.ú. Radinovy 
(oba dotčeny SO 01 tělesem sypané hráze a tůněmi pro rozvoj vodních organizmů), další pozemky 
parc. č. 495/3 v k.ú. Radinovy, parc. č. 519 v k.ú. Lukavice u Strážova a parc. č. 1095/1 v k.ú. Běšiny 
(všechny tři pozemky se nachází v případné zátopě Q100). Pro realizaci stavby je nezbytné, aby 
žadatel (budoucí vlastník předmětné stavby suché nádrže) získal před vydáním stavebního povolení 
nebo jiného povolení v rámci stavebního řízení, k dotčeným částem výše citovaných pozemků ve 
vlastnictví ČR potřebná oprávnění k jejímu užívání (budou uzavřeny příslušné majetkoprávní 
smlouvy). Za tímto účelem předloží žadatel v dostatečném předstihu žádost s přesnou specifikací 
částí výše citovaných pozemků ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní 
podnik, výše uvedenými stavebními objekty. 

14. Bude respektován požadavek závazného stanoviska č.j. PK-DSH/4957/21 ze dne 7.7.2021 silničního 
správního úřadu na provedení stavby v souladu s dokumentací (DUR) pro územní řízení datované 
12/2019. 

15. Podmínky správce komunikace, Ředitelství silnic a dálnic ČR, vyplývající z vyjádření č.j. RSD-
223133/2021-6/1252-Bk ze dne 21.6.2021 budou respektovány.  

16. Pro přípravu a realizaci stavby budou splněny podmínky č. 1 až 14 vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze 
dne 2.12.2020 č.j. 1111504556 týkající se respektování ochranného pásma elektrického 
nadzemního vedení VN 22 kV, provádění stavebních prací. 

17. Nová účelová komunikace vyžaduje povolení příslušného speciálního stavebního úřadu, MěÚ 
Klatovy, odboru dopravy – dopravního úřadu. 

18. Stavba je vodním dílem, vyžaduje stavební povolení příslušného vodoprávního úřadu dle § 15 
vodního zákona a povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich akumulaci dle ust. § 8 odst. 
1 písm. a) bodu 2 vodního zákona.  

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
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Obec Vrhaveč, Malá Víska 23, Vrhaveč, 339 01  Klatovy 1 
Jaroslav Novák, nar. 19.2.1961, Neznašovy 1, Vrhaveč, 339 01  Klatovy 1 
Lesy Klatovy s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 00  Praha 9-Prosek 
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Marie Boudová, nar. 26.6.1948, Dukelská 467, Klatovy II, 339 01  Klatovy 1 
Zdeňka Kapinusová, nar. 8.11.1955, Mánesova 793, Klatovy III, 339 01  Klatovy 1 
Karel Koloros, nar. 21.2.1951, Kněžice 3, Strážov, 339 01  Klatovy 1 
Irena Kolorosová, nar. 5.6.1958, Kněžice 3, Strážov, 339 01  Klatovy 1 
Václav Nový, nar. 15.3.1960, Kněžice 7, Strážov, 339 01  Klatovy 1 
Farma Neznašovy a.s., Sobětice 75, 339 01  Klatovy 1 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11, Žižkov, 130 00  Praha 3 
Jana Pojarová, nar. 6.12.1971, Malá Víska 56, Vrhaveč, 339 01  Klatovy 1 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle 
Ing. Josef Kalista, Ph.D., nar. 3.10.1976, Radinovy 7, Vrhaveč, 339 01  Klatovy 1 
Ing. Miroslav Hošek, nar. 25.7.1984, Neznašovy 49, Vrhaveč, 339 01  Klatovy 1 
Město Strážov, Strážov 71, 340 21  Janovice nad Úhlavou 
Obec Běšiny, Běšiny 150, 339 01  Klatovy 1 
JTZE Sobětice s.r.o., Sokolovská 700/113a, Praha 8-Karlín, 186 00  Praha 86 

 

Odůvodnění: 

Dne 18.11.2021 podal žadatel, Obec Vrhaveč, Malá Víska č.p. 23, 339 01  Klatovy 1, kterého v řízení 
zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 00  Praha 5-Smíchov,  žádost 
o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Podaná žádost nebyla úplná, byla doložena všemi podklady 
a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení dne 30.12.2021 

Stavební úřad opatřením ze dne 13.1.2022 č.j. OVÚP/266/22/Ma oznámil zahájení územního řízení 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené na den 
24.2.2022, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, 
stavební úřad při oznámení o zahájení řízení postupoval podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního 
zákona, kde se uvádí, že v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony 
v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je 
účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě; účastníky řízení 
podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 
písm. a) stavebního zákona. Při ústním jednání byla uplatněna námitka do protokolu účastníka:  1. 
Jaroslav Novák: požaduje, aby obec provedla směnu pozemků, které má v nájmu od obce – dle 
dřívějšího jednání s obcí, 2. Václav Nový: upozorňuje, že v současné době má zaměřené skutečné vedení 
vodního toku (koryto vodního toku). Do dalšího stupně PD požaduje zapracovat změnu hranic jeho 
pozemku. 

V průběhu řízení došlo ke změně okruhu účastníků řízení, stavební úřad oznámil opatřením ze dne 
3.3.2022 č.j. OVÚP/1686/22/Ma vedené řízení novému účastníku a stanovil mu lhůtu do 15 dnů ode dne 
doručení oznámení, ve které se nový účastník mohl seznámit se stavbou a uplatnit případné námitky. 
Účastníci v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu se mohli vyjádřit k podkladům 
rozhodnutí. 

Předmětem územního řízení je protipovodňové opatření, suchá nádrž, na Drnovém potoce. Pozemky 
v prostoru suché nádrže budou zatopeny pouze v případě povodňové vlny. Stavba bude podle 
předložené dokumentace snižovat velikost povodňových vln v území pod suchou nádrží. 

Předmětem řízení je protipovodňové opatření, které je ve vydaném územním plánu obce Vrhaveč 
schváleno jako veřejně prospěšné opatření. Podle ustanovení § 170 odst. 1 písm. b) stavebního zákona 
platí: „Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných 
opatření podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací 
dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými 
přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému 
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ekologické stability a ochranu archeologického dědictví.“. Žadatel není vlastníkem všech dotčených 
pozemků, na kterých se stavba umisťuje. Podle ustanovení § 184a odst. 3 stavebního zákona platí: 
„Souhlas se nedokládá, je-li pro získání práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr 
nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.“. Z výše uvedené citace ustanovení stavebního 
zákona vyplývá, že záměrem je veřejně prospěšné opatření a pro jeho umístění, tj. pro vedené řízení, 
nemusí žadatel dokládat souhlasy vlastníků dotčených pozemků.  

Stavební úřad v provedeném řízení posoudil žádost podle § 90 stavebního zákona a zjistil: 

Stavba je podle závazného stanoviska orgánu územního plánování v souladu s vydaným územním 
plánem obce Vrhaveč. Umístění záměru je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
předpisů, zejména s požadavky na využívání území. Záměr respektuje obecné požadavky na využívání 
území dané vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Záměr nevyžaduje 
posouzení bezbariérového přístupu ke stavbě. Součástí záměru jsou zpevněné plochy pro údržbu stavby 
napojené na nově zřizovanou účelovou komunikaci vedenou po koruně hráze napojené novým sjezdem 
na stávající silnici I/27.  

Navržená suchá nádrž byla posouzena podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Ze záměru zjišťovacího řízení vyplývá, že záměr nevyžaduje 
posouzení podle tohoto zákona, záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. 
V okolí nádrže se nenachází žádné obytné stavby. Pozemky v prostoru nádrže budou v případě průchodu 
povodňové vlny zatopeny. Stavba bude mít příznivý vliv na odtokové podmínky, bude snižovat velikost 
povodňových vln v území pod suchou nádrží. 

Ze stanoviska dotčeného orgánu, Policie ČR vyplývá, že záměr odpovídá obecným požadavkům na 
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Záměr zasahuje částí SO 03 (účelovou 
komunikací) do ochranného pásma vedení elektrické energie. Žadatel doložil souhlasné stanovisko 
k dotčenému ochrannému pásmu.  

Umístění záměru je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů. Posuzovaný návrh protipovodňového opatření je podle 
závazného stanoviska orgánu územního plánování veřejně prospěšným opatřením navrženým v souladu 
s vydaným územním plánem obce. 

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: 

- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí: rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení ze 
dne 15.10.2020 č.j. PK-ŽP/25459/20 – správní orgán rozhodl tak, že záměr nemůže mít významný 
vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona 

- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí: rozhodnutí orgánu ochrany přírody, ve 
věci udělení výjimky dle ust. 56 odst. 1 a 2 ZOPK ze zákazů stanovených v ust. § 49 a 50 ZOPK 
k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů pro 
posuzovanou stavbu. 

- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství: č.j. PK-DSH/4957/21 ze dne 
7.7.2021 – závazné stanovisko silničního správního úřadu k umístění stavby a provedení terénních 
úprav v silničním ochranném pásmu sil. I/27 – závazné stanovisko souhlasné, požadavek na soulad 
stavby s předloženou dokumentací je součástí výroku tohoto rozhodnutí. 

- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství: č.j. PK-DSH/2477/21 ze dne 
17.5.2021 - rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení připojení účelové komunikace k silnici 
I/27. 
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- Městský úřad Klatovy – koordinované závazné stanovisko č. 713/20 ze dne 2.9.2020 – nesouhlasné, 

nesouhlas vyplýval ze závazného stanoviska dotčeného orgánu ochrany lesa, ostatní stanoviska, 
vyjádření dotčených orgánů, která jsou součástí koordinovaného stanoviska jsou souhlasná 

- Městský úřad Klatovy, odbor dopravy – stanovisko součástí koordinovaného stanoviska č. 713/20 – 
souhlas se stavbou, zdejší odbor dopravy bude speciálním stavebním úřadem pro vznik nové 
účelové komunikace 

- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí: č.j. ŽP/9845/20/Kr ze dne 7.10.2020 – závazné 
stanovisko orgánu veřejné správy v odpadovém hospodářství souhlasné bez stanovených 
podmínek, je součástí koordinovaného závazného stanoviska č. 713/20. 

- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí:ŽP/9606/20/Br ze dne 1.10.2020 – součástí 
koordinovaného závazného stanoviska č. 713/20 – závazné stanovisko orgánu státní správy ochrany 
přírody, kterým byl udělen souhlas k zásahu do významného krajinného prvku, souhlas 
s podmínkami, podmínky jsou součástí výroku tohoto rozhodnutí 

- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí: ŽP/08819/20/KS ze dne 13.11.2020 závazné 
stanovisko orgánu státní správy lesů nesouhlasné, které bylo po doplnění podkladů změněno na 
souhlasné závazné stanovisko bez podmínek  č.j. ŽP/3736/21/Má ze dne 29.4.2021 

- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí: ŽP/9750/21/Rt ze dne 8.12.2021 závazné 
stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu souhlasné s podmínkami, podmínky 
závazného stanoviska jsou součástí výroku tohoto rozhodnutí 

- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí: č.j. ŽP/10054/21/Kli ze dne 9.12.2021 – souhlasné 
závazné stanovisko vodoprávního úřadu se stanovenými podmínkami, podmínky závazného 
stanoviska jsou součástí výroku tohoto rozhodnutí 

- Městský úřad Strážov: č.j. 857/2021 ze dne 23.12.2021 – závazné stanovisko orgánu státní správy 
ochrana přírody ke kácení dřevin rostoucích mimo les souhlasné s podmínkami, podmínky jsou 
součástí výroku tohoto rozhodnutí. 

- Obecní úřad Běšiny: č.j. BES/0822/2021 ze dne 14.12.2021 – závazné stanovisko orgánu státní 
správy ochrana přírody ke kácení dřevin rostoucích mimo les souhlasné s podmínkami, podmínky 
jsou součástí výroku tohoto rozhodnutí. 

- Obecní úřad Vrhaveč: č.j. 440/21/OÚ ze dne 11.12.2021– závazné stanovisko orgánu státní správy 
ochrana přírody ke kácení dřevin rostoucích mimo les souhlasné s podmínkami, podmínky jsou 
součástí výroku tohoto rozhodnutí. 

- Městský úřad Klatovy, , odbor výstavby a územního plánování: závazné stanovisko orgánu 
územního plánování č.j. ŽP/8819/20/Ks ze dne  17.9.2020 vydané v rámci koordinovaného 
závazného stanoviska č. 713/20, aktualizace závazného stanoviska č.j. OVÚP/1199/22/Kr ze dne 
11.2.2022, závazné stanovisko souhlasné, stanovená podmínka je součástí výroku tohoto 
rozhodnutí, závazné stanovisko potvrzuje soulad s územním plánem a potvrzuje, že záměr je 
schválen v územním plánu obce Vrhaveč jako veřejně prospěšné opatření. 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR: č.j. RSD-223133/2021-6/1252-Bk ze dne 21.6.2021 – vyjádření 
účastníka řízení , požaduje předložit dokumentaci k povolení stavby k vyjádření 

- Policie Č, Krajské ředitelství Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy: č.j. KRPP-13717-2/ČJ-2021-
030406 ze dne 25.6.2021 – souhlasné stanovisko k vydání územního rozhodnutí bez podmínek. 

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy: č.j. HSPM-4099-2/2020 KT ze dne 
13.11.2020 – závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany souhlasné bez 
stanovených podmínek. 

- Povodí Vltavy, státní podnik:  č.j. PVL-62775/2020/340/Pa, PVL-14567/2020/SP ze dne 14.12.2020 – 
vyjádření souhlasné 

- Město Strážov – vyjádření účastníka souhlasné ze dne 13.11.2020 

- Obec Běšiny – vyjádření účastníka souhlasné ze dne 28.12.2020 

- Český rybářský svaz z.s. – vyjádření ze dne 26.1.2021 
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- AQUAŠUMAVA s.r.o. , CETIN a.s. – 810851/21; České radiokomunikace a.s. – UPTS/OS259448/2020; 

ČEVAK, a.s.; ČEZ ICT Services, a.s.; GasNet Služby, s.r.o., Telco Pro Services, a.s.; T-Mobile; Vodafone 

- ČEZ Distribuce, a.s. – souhlas 1111504556 ze dne 2.12.2020 – podmínky zapracovány do výroku 
tohoto rozhodnutí  

Souhlas se stavbou podle § 184a stavebního zákona byl vydán těmito účastníky řízení dle § 27 odst. 1 
správního řádu: Kolowrat-Krakovský Maxmilián Alexander, Václav Nový, Jana Pojarová, Povodí Vltavy 
s.p., ŘSD ČR, Správa Plzeň, Karel Koloros, Irena Kolorosová, Zdeňka Kapinusová, Ing. Josef Kalista, Ing. 
Miroslav Hošek, Marie Boudová. 

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 řízení byli stanoveni podle § 85 stavebního zákona: 

- podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel: Obec Vrhaveč 

- podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr 
uskutečněn: Obec Vrhaveč, Město Strážov, Obec Běšiny 

- 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: JTZE Sobětice s.r.o., Obec Běšiny, Město Strážov, Ing. Miroslav Hošek, Ing. Josef 
Kalista, Ph.D., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Jana Pojarová, Státní pozemkový úřad, Farma Neznašovy a.s., 
Václav Nový, Irena Kolorosová, Karel Koloros, Zdeňka Kapinusová, Marie Boudová, Povodí Vltavy, státní 
podnik, Lesy Klatovy s.r.o., Jaroslav Novák, ČEZ Distribuce, a. s. 

- podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno: jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, jsou účastníci řízení 
podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona identifikováni dle § 87 odst. 3 stavebního zákona 
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 355/1, 355/6, 357/1, 358, 359/2, 360, 362/3, 365/2, 365/5, 367/4, 367/5, 1071/4, 1095/2 
v katastrálním území Běšiny, parc. č. 415, 426, 427, 430/2, 431, 511 v katastrálním území Lukavice 
u Strážova, parc. č. 164/25, 164/27, 174/2, 176/2, 177/2, 186, 190, 192 v katastrálním území Neznašovy, 
parc. č. 463/1, 463/2, 465/1, 465/2, 466, 471, 481, 482/2, 483, 484/4, 484/6, 495/5, 495/6, 495/19, 560, 
577/1 v katastrálním území Radinovy 

Okruh účastníků podle § 85 odst. 2 b) stavebního zákona byl omezen na vlastníky pozemků a staveb 
přímo sousedících se záměrem a na vlastníky dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury. 
Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto 
rozhodnutím přímo dotčena  

Podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou 
vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Účastníci uplatnili při ústním projednání námitky týkající se vypořádání vlastnických vztahů, 
k navrhovanému řešení stavby námitky účastníků řízení nebyly uplatněny. Námitky uplatnili 
účastníci: 1. Jaroslav Novák – požaduje, aby obec provedla směnu pozemků, které má v nájmu od 
obce, 2. Václav Nový – upozorňuje, že v současné době má zaměřené skutečné vedení vodního toku 
(koryto vodního toku). Do dalšího stupně PD požaduje zapracovat změnu hranic svého pozemku.  
Stavební úřad posoudil uplatněné námitky účastníků takto: Námitky se netýkají umístění či 
navrženého řešení stavby. Obsahem námitek je způsob vypořádání vlastnických vztahů k dotčeným 
pozemkům. O vlastnických vztazích stavební úřad není oprávněn v řízení o umístění stavby 
rozhodovat, jedná se o občanskoprávní námitky, se kterými se musí žadatel, tj. obec Vrhaveč, 
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vypořádat nejdéle do doby realizace stavby. Stavební zákon pro vedené územní řízení neukládá 
žadateli vypořádání vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům a stavbám. Vyplývá to z ustanovení 
§ 184a odst. 3 stavebního zákona a současně ze skutečnosti, že předmětem řízení je stavba, která je 
veřejně prospěšným opatřením schváleným v územním plánu obce Vrhaveč. To znamená, že žadatel 
by měl aktivně jednat s dotčenými vlastníky o způsobu vypořádání vlastnických vztahů v dotčeném 
území. Stavební zákon nerozhoduje o vlastnických vztazích, pouze stavební zákon mu umožňuje 
vydat příslušné rozhodnutí bez souhlasu dotčených vlastníků za podmínek stanovených zákonem. 
Hlavní podmínkou v tomto případě je skutečnost, že stavba je schválena jako veřejně prospěšné 
opatření v územním plánu obce. Záměrem je stavba vodního díla, které podléhá povolení a 
posouzení příslušným speciálním stavebním úřadem. K tomuto povolení bude vypracována 
odpovídající dokumentace, dokumentace pro povolení stavby. Zpracovatel dokumentace musí 
vycházet mimo jiné vždy z aktuální katastrální mapy v území. Pokud zaměřené skutečné vedení toku, 
vlastnické hranice, bude zapsáno v katastru nemovitostí, musí je zpracovatel dokumentace 
akceptovat. Umístění stavby se upřesněním vlastnických hranic pozemků v území nemůže měnit 
(soulad s umístěním stavby zpracovatel potvrdí v dokumentaci). O vlastnických vztazích je nutné 
s dotčenými vlastníky jednat, stavební úřad k tomu není oprávněn. Z výše uvedených důvodů 
stavební úřad uplatněné námitky nezamítl ani nepotvrdil, pouze vysvětlil možnost danou zákonem 
vydat rozhodnutí bez souhlasu a vypořádání vlastnických vztahů. 

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, 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. 
 
 
 
 

Ing. Pavel Boublík 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 

 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední dece MěÚ Klatovy, MěÚ Strážov, OÚ 
Běšiny, OÚ Vrhaveč. Den vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 12.4.2022 . 
 

Obdrží: 

Písemnost se doručuje podle § 87 odst. 3 stavebního zákona, tj. podle § 25 odst. 3 správního řádu – 
jednotlivě dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 a 2 písm. a) stavebního zákona, 
účastníkům podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se doručuje veřejnou vyhláškou; účastníci 
podle § 85 odst. 2 písm. b) se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru 
nemovitostí. 
 
účastníci (dodejky) 
Obec Vrhaveč, IDDS: 3xnbjjv – zastoupen: 
                         - Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IDDS: 4qfgxx3 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Jaroslav Novák, Neznašovy č.p. 1, Vrhaveč, 339 01  Klatovy 1 
Lesy Klatovy s.r.o., IDDS: 77t37nr 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
Marie Boudová, Dukelská č.p. 467, Klatovy II, 339 01  Klatovy 1 
Zdeňka Kapinusová, Mánesova č.p. 793, Klatovy III, 339 01  Klatovy 1 
Karel Koloros, Kněžice č.p. 3, Strážov, 339 01  Klatovy 1 
Irena Kolorosová, Kněžice č.p. 3, Strážov, 339 01  Klatovy 1 
Václav Nový, Kněžice č.p. 7, Strážov, 339 01  Klatovy 1 
Farma Neznašovy a.s., IDDS: 5n6dj9d 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
Jana Pojarová, Malá Víska č.p. 56, Vrhaveč, 339 01  Klatovy 1 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
Ing. Josef Kalista, Ph.D., Radinovy č.p. 7, Vrhaveč, 339 01  Klatovy 1 
Ing. Miroslav Hošek, Neznašovy č.p. 49, Vrhaveč, 339 01  Klatovy 1 
Město Strážov, IDDS: xmxbrcm 
Obec Běšiny, IDDS: 59mbfhg 
JTZE Sobětice s.r.o., IDDS: drks2hq 
  
dotčené správní úřady 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy, IDDS: zzjbr3p 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p 
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01  Klatovy 1 
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01  Klatovy 1 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Západočeského kraje, Nádražní č.p. 2, 306 28  Plzeň 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní 
inspektorát Klatovy, Nábř. kpt. Nálepky č.p. 412, 339 01  Klatovy 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6k 
Městský úřad Strážov, IDDS: xmxbrcm 
Obecní úřad Vrhaveč, Malá Víska č.p. 23, Vrhaveč, 339 01  Klatovy 1 
Obecní úřad Strážov, č.p. 71, 340 24  Strážov 
Obecní úřad Běšiny, IDDS: 59mbfhg 
 
účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) SZ (veřejnou vyhláškou) 
parc. č. 355/1, 355/6, 357/1, 358, 359/2, 360, 362/3, 365/2, 365/5, 367/4, 367/5, 1071/4, 1095/2 
v katastrálním území Běšiny, parc. č. 415, 426, 427, 430/2, 431, 511 v katastrálním území Lukavice 
u Strážova, parc. č. 164/25, 164/27, 174/2, 176/2, 177/2, 186, 190, 192 v katastrálním území Neznašovy, 
parc. č. 463/1, 463/2, 465/1, 465/2, 466, 471, 481, 482/2, 483, 484/4, 484/6, 495/5, 495/6, 495/19, 560, 
577/1 v katastrálním území Radinovy 
dotčené obecní úřady k umístění na úřední desku 
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