Městský úřad Domažlice
odbor životního prostředí
Náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579, 344 20 Domažlice

Č.j.:

OŽP-8667/11-91/2012/Kitz

Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová,  379 719 272
Datum:

2.1.2012

ROZHODNUTÍ
ve věci vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami a povolení stavby vodního díla
„Poldr Zahořany“

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „vodní zákon“, jako místně
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů - dále jen „správní řád“, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.1
písm d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – dále jen
„stavební zákon“, posoudil žádost, kterou podal účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Povodí Vltavy,státní podnik, IČ 70889953, Holečkova č.p. 8, Praha, 150 24 Praha 5
(dále jen "stavebník"), a postupem podle správního řádu na základě tohoto posouzení

I.

vydává povolení k nakládání s povrchovými vodami,

- k jejich akumulaci podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na jakost povrchové
vody.
na místě:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Říční km vodního toku
Hydrogeologický rajon
Umístění jevu vůči břehu
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

Plzeňský kraj
Zahořany
789925
Zahořany u Domažlic
parc.č. 2095, 2097, 2127, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148,
2162, 2163, 2164, 2185, 2186, 2187, 2204, 2205, 2206,
2207, 2208, 2212, 2213, 2217, 2234, 2235, 2236, 2238,
2239, 2256
129030000100
Zahořanský potok
1-10-02-060
3,30
621
vodní tok
1100905, 854954
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Popis povoleného nakládání s vodami:
Související vodní dílo
Účel povoleného nakládání s vodami
Časové omezení platnosti povolení pro
akumulaci vod
Zdroj vody
Vodní značka (cejch)

suchá vodní nádrž (poldr)
protipovodňová ochrana – dočasná zátopa poldru při Q100
na dobu životnosti vodního díla – objekt hráze
z vodního toku – Zahořanský potok
NE

Rozsah povoleného nakládání s vodami:
POLDR:
Zatopená plocha - při normální hladině
- při maximální hladině
Objem retenční k Hn
Objem max. retenční k Hmax
Délka vzdutí při maximální hladině
Normální hladina akumulované vody
Maximální hladina akumulované vody
Návrhová ochrana Q100

3,42 ha
7,267 ha
34,510 tis. m3
130,806 tis. m3
150 m
405,40 m n.m.
406,20 m n.m.
43,10 m3/s

Povolení k nakládání s vodami se uděluje v souladu s § 9, odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a změně některých zákonů ( vodní zákon ), ve znění pozdějších předpisů, za následujících podmínek
a povinností:
1.
2.

Povolení k nakládání s vodami se uděluje na dobu trvání vodního díla „Poldr Zahořany – objekt
hráze“.
Pro provoz vodního díla bude vypracován provozní řád v souladu s čl. 16.5 ČSN 75 24 10 – malé
vodní nádrže, který bude povinen vlastník, popř. uživatel vodního díla dodržovat.

Povolení k akumulaci povrchové vody se vydává bez ohledu na jakost povrchových vod v místě
povoleného nakládání s vodami.

II.

vydává stavební povolení

- podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 115 stavebního zákona pro stavbu vodního díla (dále jen
"stavba"):
„Poldr Zahořany“
Jedná se o suchou vodní nádrž, jejíž součástí je:
-

hráz - zemní, sypaná, délky 171,0 m, šířky koruny 3,5 m, se skonem svahů 1 : 5 až 1 : 7,5

-

lichoběžníkový přeliv - šířky 38,5 m ve dně, se sklonem svahů 1 : 5

-

výpustné potrubí DN 1600 délky 45,4 m

Hlavním cílem zřízení suché vodní nádrže na Zahořanském potoce je v případě vzniku povodňové vlny
rozložení povodňové vlny na delší časové období a snížení kulminačního povodňového průtoku, a tím
zajištění ochrany obce Zahořany podél obou břehů potoka.
Povolovaná vodní díla
Účely užití vodního díla

- stavby na ochranu před povodněmi - § 55 odst. 1 písm.
d) vodního zákona
ochrana území před povodněmi (transformace povodní
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Zdroj vody
Plocha povodí vodního toku

a zlepšení odtokových poměrů)
z vodního toku – Zahořanský potok
48,40 km2

na místě:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Rybí přechod
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Říční km vodního toku
Hydrogeologický rajon
Umístění jevu vůči břehu
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

Plzeňský kraj
Zahořany
789925
Zahořany u Domažlic
parc.č. 2095, 2097, 2127, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148,
2162, 2163, 2164, 2185, 2186, 2187, 2204, 2205, 2206,
2207, 2208, 2212, 2213, 2217, 2234, 2235, 2236, 2238,
2239, 2256
NE
129030000100
Zahořanský potok
1-10-02-060
3,30
621
vodní tok
1100781, 855018 (hráz)

Vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty:
POLDR
Stavební objekt
typ hráze
kóta hráze
kóta dna u výpusti
šířka koruny hráze
délka hráze
sklon návodního líce
sklon vzdušného líce
návodní strana
vzdušná strana

těleso hráze
homogenní zemní sypaná
406,80 m n.m.
402,40 m n.m.
3,5 m
171,0 m
1: 5 až 1 : 7,5
1 : 5 až 1 : 7,5
záchytný zaštěrkovaný drén
patní zaštěrkovaný drén (měření množství průsaků
v měrné šachtě)

Stavební objekt
celková délka
provedení
kapacita
+ vývar
+ přechodový úsek

výpustné potrubí
45,4 m
sklolaminátové potrubí DN 1600/1840 mm
9,07 m3/s > Q2 (8,66 m3/s)
délka 8,5 m; hloubka 0,8 m; šířka ve dně 5,0 m
vyústění drenážního potrubí z patního drénu

Stavební objekt
kóta přelivné hrany
kapacita
výška přepadového paprsku
délka přelivu
sklon svahů

bezpečnostní přeliv – lichoběžníkový čelní
405,40 m n.m.
Q100 = 43,1 m3/s
0,8 m
38,5 m
1:5

III. stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby
podle ustanovení § 15 odst.3 vodního zákona a 115 odst.1 stavebního zákona :
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou
vypracoval Ing. Alfréd Samek – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT -
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0200072, datum 11/2010, č.zak. 1208/2; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
projednání s vodoprávním úřadem.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla podle ustanovení § 153 odst. 3
stavebního zákona.
3. Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytyčení podzemních vedení.
4. Před zahájením stavby vodního díla 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
staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
5. Při provádění stavby musí být dodrženy následující požadavky a podmínky účastníků řízení
a dotčených orgánů:
a) Souhrnné vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Domažlice - č.j.: 33823/2006/OŽP/Hor ze
dne 27.12.2006
• Je nutné omezit zemní práce, pohyb stavební mechanizace a další zásahy na nezbytně
nutné minimum a zachovat Zahořanský potok bez migračních bariér.
b) Vyjádření Správy a údržby silnic Domažlice, příspěvkové organizace Plzeňského kraje, pod č.j.
2867/2190/06 ze dne 21.11.2006
• Hráz poldru bude řešena tak, aby maximální zátopa nezasáhla do ochranného pásma
silnice III/1836.
c) Vyjádření Českého rybářského svazu, Západočeský územní svaz, pod č.j. 472/06 ze dne
22.11.2006
• Požadujeme provést případné terénní úpravy tak, aby při odtoku přívalových vod
nedocházelo ke vzniku lagun, kde by mohlo dojít ke shromáždění ryb, kterým nebude
umožněn návrat do původní vodoteče.
d) Závazné stanovisko odboru kancelář starosty MěÚ Domažlice pod č.j. 33870/OKS/2006 ze dne
2.1.2007
• Vzhledem k tomu, že budou prováděny výkopové práce velkého rozsahu, při kterých je
možné předpokládat nálezy archeologické povahy, je nutné řídit se ustanovením § 22
a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
• Při kolaudaci stavby bude předložen písemný a potvrzený doklad o výsledku jednání
s archeologem v souladu s výše uvedenou podmínkou.
e) Závazné stanovisko odboru životního prostředí MěÚ Domažlice pod č.j. OŽP-DS-11214/201157982/2011/SLA-246/4 ze dne 28.12.2011
• Hlavní terénní práce budou provedeny od 15.7. - 31.3., mimo hlavní hnízdní období.
• Kromě plochy vlastní stavby nebude zasahováno do údolní nivy.
• Do doby kolaudace budou pozemky dotčené stavbou zatravněny a uvedeny do stavu TTP.
f) Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s, pod č.j.: 001038075152 ze dne 29.10.2011 – kopie vyjádření
s podmínkami je přílohou tohoto rozhodnutí
g) Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., pod č.j. 5000543274 ze dne 4.11.2011 - kopie
stanoviska s podmínkami je přílohou tohoto rozhodnutí
6. Stavbu vodních děl musí provést osoba oprávněná k provádění staveb vodních děl. Jméno (název)
a sídlo této osoby bude před zahájením stavby písemně ohlášeno vodoprávnímu úřadu.
7. Dle posudku ovlivnění vodních zdrojů vypracovaného RNDr. Václavem Traksmandlem v říjnu 2010
budou před zahájením hloubení rýhy v místě hráze poldru a v intervalu 1 měsíce v průběhu stavby
změřeny hladiny vody ve studni při č.p. 44, ve studni p. Josefa Pabiána a ve studni p. Karla Píši.
Doporučuje se změřit před zahájením prací na hrázi poldru hloubku a hladinu ve studni Josefa
Wimmera, na lokalitě Levcův mlýn.
8. Po dobu provádění stavby je zhotovitel povinen dodržovat havarijní a povodňový plán k zajištění
jakosti povrchových a podzemích vod, se kterým budou pracovníci zhotovitele prokazatelně
seznámeni a budou povinni je dodržovat.
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IV.

rozhoduje podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona
1. o zařazení povolovaného vodního díla do kategorie IV. z hlediska
technickobezpečnostního dohledu
s přihlédnutím k posudku Vodních děl – TBD a. s. ze dne 3.2.2011 pod zn: O2931/11 podle § 61
odst. 9 vodního zákona.

2. o povinnosti zajistit na povolovaném vodním díle technickobezpečnostní dohled,
jehož rozsah a četnost vyplývají z § 62 vodního zákona.

V.

stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu

Stavebník předloží žádost a doklady dle vyhl.č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo
vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů
K této žádosti bude rovněž doloženo:
• protokol o předání a převzetí stavby
• protokol o uvedení pozemků a staveb dotčených stavbou do řádného stavu
• výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během stavby
• zaměření skutečného provedení stavby v kopii katastrální mapy včetně polohopisných souřadnic
X,Y v systému S-JTSK
• doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavbu
• doklad o kontrole hutnění zemin při stavbě
• provozní řád
• doklad o měření hladin vody ve studních (viz. Posudek ovlivnění vodních zdrojů D.7)
• písemný a potvrzený doklad o výsledku jednání s archeologem
• doklad o zdokumentování spar (viz. Technická zpráva F.2.1.1.)

VI.

ukládá stavebníkovi oznámit

min. 14 dní před zahájením stavby:
1. termín zahájení stavby
2. název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět

VII. stanovuje termín pro dokončení stavby: 31.12.2013

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Povodí Vltavy,státní podnik, Holečkova č.p. 8, Praha, 150 24 Praha 5

Odůvodnění:
Dne 29.9.2011 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše
uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
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Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a §
6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:
•

územní rozhodnutí odboru výstavby a územního plánování MěÚ Domažlice pod č.j. OVÚP2906/2010-19615/2010/Sz ze dne 19.4.2010

•

souhlas odboru výstavby a územního plánování MěÚ Domažlice podle § 15 odst. 2 cit. stavebního
zákona pod č.j. OVÚP-8214/2011-42013/2011/Sz ze dne 14.9.2011

•

vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Domažlice pod č.j. 33823/2006/OŽP/Hor ze dne
27.12.2006

•

stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka pod
č.j. 50616/2011/342/Pa ze dne 3.10.2011

•

posudek pro zařazení vodního díla do kategorie z hlediska TBD vypracovaný firmou VODNÍ DÍLA –
TBD a.s. Pod č.j. O2931/11 ze dne 3.2.2011

•

vyjádření Správy a údržby silnic Domažlice, příspěvkové organizace Plzeňského kraje, pod č.j.
2867/2190/06 ze dne 21.11.2006

•

vyjádření Českého rybářského svazu, Západočeský územní svaz, pod č.j. 472/06 ze dne 22.11.2006

•

závazné stanovisko odboru kancelář starosty MěÚ Domažlice pod č.j. 33875/OKS/2006 ze dne
8.12.2006

•

závazné stanovisko odboru kancelář starosty MěÚ Domažlice pod č.j. 33870/OKS/2006 ze dne
2.1.2007

•

stanovisko odboru dopravy MěÚ Domažlice pod č.j. OD-135/11-55064/2011/San ze dne 8.12.2011

•

závazné stanovisko odboru životního prostředí MěÚ Domažlice pod č.j. OŽP-DS-11214/201157982/2011/SLA-246/4 ze dne 28.12.2011

•

vyjádření CHVaK, a.s., pod č.j. 401711 ze dne 24.10.2011

•

stanovisko ZKS AGRO ZAHOŘANY s.r.o. k věcnému břemenu ze dne 20.5.2011

•

vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., pod č.j. 5000543274 ze dne 4.11.2011

•

vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s, pod č.j.: 28182/10/CPN/000 ze dne 10.3.2010

•

stanovisko ČEZ ICT Services, a.s., pod č.j.: P5A11000328346 ze dne 24.10.2011

•

vyjádření ČEZ Distribuce, a.s, pod č.j.: 001038075152 ze dne 29.10.2011

•

vyjádření NET4GAS, s.r.o., pod č.j. 1526/10 ze dne 17.3.2010

•

vyjádření ČEPS, a.s., pod č.j. 700/16113/2.11.2011/Ho ze dne 2.11.2011

•

vyjádření České Radiokomunikace a.s. pod č.j. ÚPTS/OS/73455/2011 ze dne 8.11.2011

•

vyjádření SITEL, spol. s r.o., pod č.j. 131105414 ze dne 21.10.2011

•

vyjádření UPC Česká republika, a.s., pod č.j. R1898/2011 ze dne 31.10.2011

•

Vyjádření T – Mobile Czech Republic a.s. ze dne 2.11.201

•

doklady o vlastnických právech k dotčeným pozemkům

•

smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi Povodím Vltavy, státním podnikem a Obcí Zahořany

•

smlouva o převodu majetku státu z příslušnosti hospodařit organizační složky státu do práva
hospodařit státního podniku mezi Českou republikou – Zemědělskou vodohospodářskou správou
a Povodím Vltavy, státním podnikem

•

smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Povodím Vltavy, státním podnikem
a Obcí Zahořany, Jaroslavem Havlovicem a Jiřím Konopíkem, Ludmilou Krausovou a Marií Veselou,
Jaroslavem Havlem, Marií Huttovou, Janem Sloupem a Marií Sloupovou, Josefem Váchalem, Jiřím
Pejsarem, Ing. Martinem Udavským a Hanou Udavskou, Jiřím Bendou, Ing. Olgou Vaňkovou,
Ludmilou Kučerovou, Ing. Josefem Hornem a Jiřím Kupilíkem
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•

doklad o zaplacení správního poplatku

•

2x projektová dokumentace, kterou zpracoval Ing. Alfréd Samek – autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby, ČKAIT - 0200072, datum 11/2010, č.zak. 1208/2

Vypracovaná projektová dokumentace řeší:
- výstavbu polosuchého poldru za účelem rozložení povodňové vlny na delší časové období a snížení
kulminačního povodňového průtoku
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl žadatel dne 11.10.2011 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla
doplněna dne 30.11.2011.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního
jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení,
a stanovil, že ve lhůtě do 30.12.2011 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady
svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115
odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.
K záměru stavby vydal obecný stavební úřad odbor výstavby a územního plánování MěÚ Domažlice
územní rozhodnutí pod č.j. OVÚP-2906/2010-19615/2010/Sz ze dne 19.4.2010 a souhlas se stavbou podle
§ 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. OVÚP-8214/2011-42013/2011/Sz ze dne 14.9.2011.
Realizace stavby vodního díla je podmíněna splněním podmínek tohoto rozhodnutí, které byly uloženy
na základě výsledku vodoprávního řízení a stanovisek dotčených orgánů veřejné správy. Jedná se zejména
o povinnost dodržení vodoprávně projednané projektové dokumentace včetně havarijního a povodňového
plánu po dobu výstavby, který je součástí dokumentace a příslušných bezpečnostních předpisů a vytýčení
části prostorové polohy stavby. Před zahájením stavby je investor povinen oznámit vodoprávnímu úřadu
název zhotovitele z důvodu ověření způsobilosti k provádění staveb vodních děl, přičemž pracovníci
provádějící organizace budou povinni dodržovat opatření k zajištění jakosti povrchových i podzemních vod
a protipovodňových opatření. Stavba bude dokončena do 31.12.2013. Po dokončení stavby budou pozemky
sousedící se stavbou uvedeny do řádného stavu. Po dokončení stavby investor požádá o vydání kolaudačního
souhlasu včetně doložení potřebných dokladů.
Pro řádné nakládání s vodami bude vypracován provozní řád, který bude povinen provozovatel
dodržovat.
Povolený rozsah nakládání s vodami a stavba vodního díla neovlivní svým rozsahem jakost
a množství povrchových vod v toku Zahořanského potoka za normálních podmínek. Za povodňového stavu
dojde k rozložení povodňové vlny na delší časové období.
Vodoprávní úřad konstatuje na základě provedeného řízení, předložených podkladů a dokladů
a výsledku jednání s ohledem na zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem a předpisy s nimi
souvisejícími, že za předpokladu dodržení vodoprávně projednané projektové dokumentace a podmínek
tohoto rozhodnutí není vydání povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení k provedení změny
stavby vodního díla v rozporu s veřejným zájmem, právy či právem chráněných zájmů účastníků řízení
a dotčených orgánů veřejné správy.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Jaroslav Havel, Josef Váchal, Marie Huttová, Jiří Pejsar, Jaroslav Havlovic, Jiří Konopík, Ing. Martin
Udavský, Hana Udavská, Jan Sloup, Marie Sloupová, Ing. Olga Vaňková, Jiří Benda, Ludmila
Kučerová, Ing. Josef Horn, Jiří Kupilík, Ludmila Krausová, Marie Veselá, Jan Kruml, Jiří Kruml,
Václav Kruml, Milena Perniklová, Josef Kruml, PharmDr. Jaroslava Krumlová, Antonín Schlaegel,
Libuše Schlaegelová, Josef Wimmer, Irena Wimmerová, Zemědělská vodohospodářská správa,
Územní pracoviště České Budějovice, Obec Zahořany, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
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příspěvková organizace, Český rybářský svaz, Západočeský územní svaz, RWE Distribuční služby,
s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce
a technických zařízení, zejména vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích,
ve znění pozdějších předpisů, dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat české technické normy.

Mgr. Jiří Beran
vedoucí odboru životního prostředí
v.z. Bc. Petr März

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši
3000 Kč byl zaplacen dne 26.10.2011.

Obdrží:
navrhovatelé (dodejky):
Povodí Vltavy,státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5
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dotčené orgány:
MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, náměstí Míru č.p. 1, 344 01 Domažlice 1
MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, OP, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice 1
MěÚ Domažlice, odbor kancelář starosty, úsek památkové péče, náměstí Míru č.p. 1, 344 01 Domažlice 1

Účastníkům vodoprávního řízení se podle ustanovení § 144 odst. 2 správního řádu v souladu
s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu doručuje rozhodnutí vodoprávního úřadu veřejnou
vyhláškou.
ostatní účastníci:
Jaroslav Havel, Starý Klíčov č.p. 134, 345 01 Mrákov
Josef Váchal, Zahořany č.p. 90, 345 47 Zahořany
Marie Huttová, Kout na Šumavě č.p. 85, 345 02 Kout na Šumavě
Jiří Pejsar, Zahořany č.p. 63, 344 01 Domažlice
Jaroslav Havlovic, Zahořany č.p. 41, 344 01 Domažlice 1
Jiří Konopík, Prokopa Velikého č.p. 304, Týnské předměstí, 344 01 Domažlice 1
Ing. Martin Udavský, Španielova č.p. 1302/74, Řepy, 163 00 Praha
Hana Udavská, Španielova č.p. 1302/74, 163 00 Praha
Jan Sloup, Zahořany č.p. 19, 344 01 Domažlice 1
Marie Sloupová, Zahořany č.p. 19, 344 01 Domažlice 1
Ing. Olga Vaňková, V Předpolí č.p. 1473/25, Vršovice, 101 00 Praha
Jiří Benda, Zahořany č.p. 37, 344 01 Domažlice 1
Ludmila Kučerová, Na stezce č.p. 1329/5, Vršovice, 100 00 Praha 10
Ing. Josef Horn, Zahořany č.p. 51, 344 01 Domažlice 1
Jiří Kupilík, Čerchovská č.p. 446, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1
Ludmila Krausová, Brnířov č.p. 27, 345 06 Kdyně
Marie Veselá, Budyšínská č.p. 20, Nové Město, Bratislava, Slovensko
Jan Kruml, Zahořany č.p. 43, 345 47 Domažlice
Jiří Kruml, Černíkov č.p. 33, 345 06 Kdyně
Václav Kruml, Sedlice č.p. 6, 344 01 Domažlice 1
Milena Perniklová, Starý Klíčov č.p. 110, 345 01 Mrákov
Josef Kruml, Zahořany č.p. 34, 344 01 Domažlice 1
PharmDr. Jaroslava Krumlová, Zahořany č.p. 34, 344 01 Domažlice 1
Antonín Schlaegel, Zahořany č.p. 46, 344 01 Domažlice 1
Libuše Schlaegelová, Zahořany č.p. 46, 345 47 Zahořany
Josef Wimmer, Zahořany č.p. 53, 344 01 Domažlice 1
Irena Wimmerová, Zahořany č.p. 53, 344 01 Domažlice 1
Zemědělská vodohospodářská správa, Územní pracoviště České Budějovice, Rudolfovská třída č.p. 80,
370 21 České Budějovice 1
Obec Zahořany, IDDS: a98bheu
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Český rybářský svaz, IČ 00434124, Západočeský územní svaz, Tovární č.p. 5, 301 21 Plzeň
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: qihdk9n

Příloha:

kopie vyjádření ČEZ Distribuce, a.s, pod č.j.: 001038075152 ze dne 29.10.2011

kopie vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., pod č.j. 5000543274 ze dne 4.11.2011
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Příloha (po nabytí právní moci):

ověřená projektová dokumentace stavby

štítek „Stavba povolena“

Toto rozhodnutí musí být podle § 25 odst.2 správního řádu vyvěšeno na úřední desce MěÚ
Domažlice a OÚ Zahořany po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: …....................................

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

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