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ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ

(územní a stavební povolení)
Výroková část:
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný
podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a dle § 25 písm. b) zákona č.
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o vodovodech a
kanalizacích“), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm.
d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve
vodoprávním řízení posoudil žádost o vydání společného povolení, kterou dne 10.6.2022 podala
Obec Kozlovice, IČO 00574295, Kozlovice 33, 335 01
Jaroslavem Tomkou

Nepomuk 1, zastoupená starostou

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále jen „vyhláška“) a
§ 15 odst. 1 a 6 vodního zákona
schvaluje stavební záměr
"VODOVOD KOZLOVICE PŘIVADĚČ"

(dále jen "stavba") na místě: v kraji Plzeňském, obci Kozlovice, na pozemcích parc. č. 536 (trvalý travní
porost), 540 (orná půda), 551/19 (trvalý travní porost), 1222 (ostatní plocha) v katastrálním území
Kozlovice u Nepomuka a parc. č. 644/5 (lesní pozemek), 657 (orná půda), 659/1 (lesní pozemek), 659/3
(lesní pozemek), 665/4 (ostatní plocha), 668 (orná půda), 1509 (ostatní plocha), 1510 (ostatní plocha) v
katastrálním území Nepomuk, č.h.p.: 1-10-05-0220-0-00 a 1-10-05-0120-0-00 , hydrogeologický rajon:
6310 – Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, útvar podzemních vod: 63101 – Krystalinikum
v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, útvar povrchových vod: BER_0450 Myslívský potok od pramene po
ústí do toku Úslava; BER_0440 Úslava od pramene po Myslívský potok, orientační určení polohy (SJTSK) místo napojení: X = 1 101 628; Y = 812 129.
Stavba obsahuje tyto stavební objekty:
• Nový vodovodní přiváděcí řad o celkové délce 1257 m, který bude proveden z potrubí PE100 d90
SDR11 v délce 1092 m a z potrubí PE100 d90 SDR11 ROBUST v délce 165 m, hloubka uložení
řadu bude cca 1,5m.
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Řad bude napojen na stávající hlavní zásobní vodovodní řad LT DN 200 na pozemku parc. č. 657
v k.ú. Nepomuk a ukončen v obci Kozlovice na pozemku parc. č. 551/19 v k.ú. Kozlovice u
Nepomuka. Za místem napojení bude osazena betonová prefabrikovaná armaturní šachta, na řadu
bude umístěno celkem 6 ks podzemních hydrantů DN 80 a 9 ks šoupat DN 80.
V rámci stavby bude provedeno kácení zapojeného porostu dřevin rostoucích mimo les a to 100
m2 na pozemku parc. č. 1510 v k.ú. Nepomuk a 50 m2 na pozemku parc. č. 1222 v k.ú. Kozlovice
u Nepomuka.

Účel a druh povolené stavby:
• Který bude sloužit k přivedení vody z města Nepomuk do obce Kozlovice, k budoucí
možnosti zásobování obce Kozlovice vodou.
• Vodovodní řad je stavba dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona.
Umístění stavby:
• Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou předložené dokumentace pro společné
řízení na stavbu, která obsahuje výkresy - stavební situace D 2.1; D 2.2; D.2.3 v měřítku 1:500 s
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, vzdáleností od hranic
sousedních pozemků.
• Šachta s napojením nového řadu na starající vodovodní řad bude umístěna na pozemku parc. č.
657 a to min. 15,8m m od šachty k hranici s pozemkem parc. č. 1514/4 a min. 35,9m k hranici s
pozemkem parc. č. 665/4; vše v k.ú. Nepomuk a to v souladu s výše uvedenou situací.
• Řad bude ukončen podzemním hydrantem umístěným na pozemku parc. č. 551/19 a to min.
3,52m od hranice s pozemkem st. p. 72 a min. 4,18m k hranici s pozemkem parc. č. 551/21; vše
v k.ú. Kozlovice u Nepomuka a to v souladu s výše uvedenou situací.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby
• Pozemky přímo dotčené stavbou: parc. č. 536, 540, 551/19, 1222 v katastrálním území Kozlovice
u Nepomuka a parc. č. 644/5, 657, 659/1, 659/3, 665/4, 668, 1509, 1510 v k.ú. Nepomuk a
ochranné pásmo 1,5m ve vodorovné vzdálenosti od vnějšího líce potrubí vodovodního řadu na
každou stranu.

II.

Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:
1. Stavba bude umístěna a provedena dle předložené projektové dokumentace pro společné řízení,
kterou vypracovala společnost KANALIZACE A VODOVDOY Starý Plzenec, a.s., IČO:
61778079, Smetanova 195, Starý Plzenec, Milan Rožánek, odpovědný projektant Ing. Viktor
Szalatnay (ČKAIT: 0200291) v 2/2022.
2. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, jehož jméno, sídlo a termín zahájení stavby
oznámí stavebník zdejšímu vodoprávnímu úřadu před započetím prací.
3. Stavebník splní podmínky závazného stanoviska Obecního úřadu Kozlovice, orgánu ochrany
přírody a krajiny ze dne 15.6.2022:
₋ Kácení je možno provést až po vydání pravomocného opatření stavebního úřadu
potřebného k provedení záměru.
₋ Kácení proběhne v období vegetačního klidu, tj. od 1. listopadu do 31. března, pakliže
bude kácení prováděno mimo období vegetačního klidu, je nutné před realizací
samotného kácení doložit odborný ornitologický posudek.
₋ V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nedojde k úmyslnému poškozování nebo
ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd a k jejich úmyslnému usmrcování
nebo odchytu jakýmkoli způsobem (nutnost dodržovat § 5a zákona o ochraně přírody);
aktuálně před kácením dřevin je nezbytné provedení vizuální kontroly dřevin z hlediska
případného zahnízdění ptáků.
₋ Jako kompenzace ekologické újmy, která pokácením vznikne, bude na pozemku parc. č.
1223 v k.ú. Kozlovice u Nepomuka realizována náhradní výsadba 30 ks Ořešák
královský (Juglans regia). Náhradní výsadba bude realizována do 1 roku od doby
pokácení předmětných stromů.
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Po dobu 5 let bude zajištěna následná péče o nově vysazen strom, která bude spočívat
v zajištění kmene stromu proti mechanickému poškození, v zálivce, odplevelování,
výchovném řezu, případně výměně kůlu a sledování zdravotního stavu dřevin.
4. Stavebník splní podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Nepomuk, odboru VŽP, orgánu
ochrany přírody a krajiny pod č.j.: VŽP/2502/2022-KrM ze dne 9.6.2022:
₋ Kácení je možno provést až po vydání pravomocného opatření stavebního úřadu
potřebného k provedení záměru.
₋ Kácení proběhne v období vegetačního klidu, tj. od 1. listopadu do 31. března, pakliže
bude kácení prováděno mimo období vegetačního klidu, je nutné před realizací
samotného kácení doložit odborný ornitologický posudek.
₋ V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nedojde k úmyslnému poškozování nebo
ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd a k jejich úmyslnému usmrcování
nebo odchytu jakýmkoli způsobem (nutnost dodržovat § 5a zákona o ochraně přírody);
aktuálně před kácením dřevin je nezbytné provedení vizuální kontroly dřevin z hlediska
případného zahnízdění ptáků.
₋ Jako kompenzace ekologické újmy, která pokácením vznikne, bude na pozemku parc. č.
194/1 v k.ú. Nepomuk, který je též ve vlastnictví stavebníka realizována náhradní
výsadba 4 ks Klokoče zpeřeného (Staphylea pinnata) dle přiloženého situačního výkresu
D. 2. Náhradní výsadba bude realizována do 1 roku od doby pokácení předmětného
zapojeného porostu dřevin.
₋ Po dobu 5 let bude zajištěna následná péče o nově vysazen strom, která bude spočívat
v zajištění kmene stromu proti mechanickému poškození, v zálivce, odplevelování,
výchovném řezu, případně výměně kůlu a sledování zdravotního stavu dřevin.
₋

5. Stavebník splní podmínky týkající se umístění a provedení stavby uvedené ve vydaném vyjádření
účastníka řízení - dotčeného správce sítě CETIN pod č.j.: 575665/22 ze dne 9.3.2022.
6. Budou splněny podmínky vydaného stanoviska a vyjádření účastníka řízení Povodí ‚Vltavy s.p.,
závod Berounka pod zn: PVL-22455/2022/340/Chr; PVL-4878/2022/SP ze dne 30,.3.2022:
- Během provádění stavebních prací v místě křížení vodního toku bude staveniště a stavba
zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod a ke škodám na vodním
toku. Strojní a stavební mechanismy budou zabezpečeny proti únikům a úkapům ropných
produktů.
- Křížení BDVT IDVT 10256789 bude provedeno tak, aby nebylo porušeno stávající odvodňovací
zařízení. Křížení vodního toku bude provedeno dle platné normy ČSN 752130 o křížení a souběhu
vodních toků.
7. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2026.
8. Dokončenou stavbu lze, v souladu s ustanovení § 115 odst. 1 a § 119 odst. 1 stavebního zákona,
užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí,
aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané
zvláštními právními předpisy, doklady o provedených zkouškách (dezinfekce potrubí, tlaková
zkouška), úplné rozbory pitné vody v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., geodetické
zaměření stavby, dále zápisy o předání a převzetí stavby, prohlášení technického dozoru v souladu
s §152 odst. 4 stavebního zákona, doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (§156
stavebního zákona a dle ods.1 – 3 § 5 zákona č. 258/2000 Sb.), geodetické zaměření stavby, a
současně opatří závazná stanoviska dotčených orgánů.
Účastníci řízení, na něž se dle § 27 odst. 1 správního řádu vztahuje výrok č. I. tohoto rozhodnutí:
Obec Kozlovice, IČO 00574295, Kozlovice 33, 335 01 Nepomuk 1
Ing. František Sedlák, nar. 29.9.1954, Polánka 4, 335 44 Kasejovice
Ivana Hrdinová, nar. 20.4.1957, Nezvěstice 319, 332 04 Nezvěstice
Ing. Rudolf Petr, nar. 25.2.1953, Pode Dvory 2773, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Marek Vondrák, nar. 31.12.1976, Družstevní 603, 330 12 Horní Bříza
Maňovická zemědělská, a.s., IČ: 25227432, Maňovice 21, Mileč, 335 01 Nepomuk
Václav Kovář, nar. 19.9.1956, Kozlovice 56, 335 01 Nepomuk 1
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KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s, IČ: 61778079, Smetanova č.p. 195, Sedlec, 332
02 Starý Plzenec
CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
MONETA Money Bank, a.s., IČ:25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha 4-Michle
Město Nepomuk, IČ: 00256986, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk 1
Odůvodnění:
Dne 10.6.2022 podal stavebník žádost o společné povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné
řízení.
Žádost byla doložena těmito povinnými doklady podle § 7a vyhlášky a dalšími doklady, a to:
- Závazným stanoviskem od KHS PK pod č. j: KHSPL/5939/21/2022 ze dne 11. 3. 2022
s upozorněním o povinnosti stavebníka v souladu s § 4 odst. 4 vyhlášky č. 252/2004 Sb. provést před
uvedením stavby do provozu úplné rozbory v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb. a doložit
doklady k výrobkům dle odst. 1–3 § 5 zák. 258/2000 Sb. byly zapracovány do výroku č. II. podmínky
č. 8 tohoto rozhodnutí.
- Stanoviskem od správce povodí - Povodí Vltavy, s. p. závod Berounka pod zn: PVL22455/2022/340/Chr, PVL-4878/2022/SP ze dne 30.3. 2022 s podmínkami, které byly zapracovány
do výroku č. II. podmínky č. 6 tohoto rozhodnutí.
- Koordinovaným závazným stanoviskem od MěÚ Nepomuk, odbor VŽP vydané pod č.j:
VŽP/1982/2022-KrM, ze dne 23.5.2022, jehož součástí jsou:
₋ Závazným stanoviskem od MěÚ Nepomuk, odbor VŽP vydané orgánem územního
plánování pod č.j. VŽP/2157/2022-VaR ze dne 17.5.2022.
₋ Vyjádřením od MěÚ Nepomuk, odbor VŽP vydaným orgánem státní správy lesů pod č.j.
VŽP/2241/2022-KrM ze dne 23.5.2022.
- Závazným stanoviskem vydaným MěÚ Nepomuk, odbor VŽP orgánem ochrany přírody a krajiny ze
dne 9. 6. 2022 pod č. j.: VŽP/2502/2022 –KrM s podmínkami, které byl zahrnuty do II. výroku
podmínky č. 4 tohoto rozhodnutí.
- Závazným stanoviskem vydaným Obecním úřadem Kozlovice, orgánem ochrany přírody a krajiny ze
dne 15.6.2022 s podmínkami, které byl zahrnuty do II. výroku podmínky č. 3 tohoto rozhodnutí.
- Vyjádřením CETIN pod č. j.: 575665/22 ze dne 9.3.2022.
- Sdělení ČEZ Distribuce pod zn: 0101699780 ze dne 9. 3. 2022.
- Stanoviskem GasNet Služby, s.r.o pod zn: 5002570477 ze dne 10.3.2022.
- Sdělením Telco Pro Services, a.s. pod zn: 0201380961 ze dne 9.3.2022.
- Sdělením ČEZ ICT Services, a.s. pod zn: 0700518997 ze dne 9.3.2022.
- Stanoviskem od KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. pod zn: 165/2022 ze dne
13.4.2022.
- Stanoviskem od SÚSPK ze dne 10.3.2022 pod zn: 5009/22/SÚSPK-PJ.
- Výpisem z jednání zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 30.4.2020 – JedNZ44-11/2020.
- Projektovou dokumentací pro společné územní a stavební řízení „Vodovod Kozlovice - přivaděč“,
kterou vypracovala společnost KANALIZACE A VODOVDOY Starý Plzenec, a.s., IČO: 61778079,
Smetanova 195, Starý Plzenec, Milan Rožánek, odpovědný projektant Ing. Viktor Szalatnay (ČKAIT:
0200291) v únoru 2022.
- Souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků parc. č. 657, 659/3, 665/4, 659/1, 668, 1509, 644/5,
1510 v k.ú. Nepomuk a parc. č. 1222, 540, 536, 551/19 v k.ú. Kozlovice u Nepomuka, vyznačených
na situaci projektové dokumentace.
Vodoprávní úřad oznámil dne 24. 6. 2022 dle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m
stavebního zákona zahájení řízení veřejnou vyhláškou pod č. j. VŽP/2734/2022- HoL známým
účastníkům řízení veřejnosti a dotčeným orgánům, protože šlo o záměr s velkým počtem účastníků dle §
144 správního řádu. V oznámení vodoprávní úřad uvedl, že po dobu vyvěšení (15 dnů) má každý možnost
nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí. Vodoprávní úřad upustil v souladu s § 94m odst. 3
stavebního zákona od ohledání na místě, protože mu byly místní poměry dobře známi a žádost
poskytovala dostatečný podklad pro rozhodnutí v této věci. Účastníkům řízení byla dána možnost
v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti nevyužil
žádný z účastníků řízení.
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Vodoprávní úřad ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí specifikoval místo a provedení stavby, účel a
druh stavby, umístění stavby a vymezil území dotčená vlivem stavby.
Ve výrokové části II. pak stanovil podmínky a povinnosti pro umístění a provádění stavby. Podmínky č.
1, č. 2 a č. 7 a č. 8 uvedené v tomto výroku, byly stanoveny z důvodů ochrany zájmů dle ustanovení
stavebního zákona a vyhlášky. Podmínka č. 1 byla stanovena v souladu s § 94p odst. 1 stavebního zákona
tak, aby stavba byla umístěna a provedena v souladu s předloženými projektovými dokumentacemi pro
územní a stavební řízení podmínky č. 2 a č. 7 v tomto výroku byly stanoveny dle § 18c odst. 2 vyhlášky.
Podmínka č. 8 byla stanovena v souladu s § 119 odst. 1 stavebního zákona. Podmínky č. 3 – č. 6 byly
stanoveny v souladu s vyjádřeními a stanovisky účastníků řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
(dotčený správce sítě), účastníků řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (povodí Vltavy, s.p -závod
Berounka) a dle závazných stanovisek dotčených správních orgánů.
Vodoprávní úřad stanovil jako účastníka společného územního a stavebního řízení dle § 94k písm. a)
stavebního zákona stavebníka, jež je rovněž účastníkem dle § 94k písm. b) stavebního zákona a §115
odst. 4 vodního zákona. Dále dle § 94k písm. d) stavebního zákona stanovil jako účastníka společného
řízení vlastníky pozemků parc. č. 657, 659/3, 665/4, 659/1, 668, 1509, 644/5, 1510 v k.ú. Nepomuk a
parc. č. 1222, 540, 536, 551/19 v k.ú. Kozlovice u Nepomuka, na nichž má být stavba uskutečněna a
jejichž vlastníkem není sám stavebník a dále účastníky řízení (dotčené správce sítí) a ti co mají
k dotčeným pozemkům jiná věcná práva (zástavní právo). V souladu s § 94k písm. e) stavebního zákona
pak vymezil další osoby, které by mohly být rozhodnutím ve svých právech přímo dotčeny a tímto
vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků společného stavebního a územního řízení dle vlastnických práv
k pozemkům a stavbám na pozemcích st. p. 72, parc. č. 72, 491/3, 491/4, 506, 513, 517, 518, 521, 525,
526, 530, 533, 534, 537, 539, 541, 543, 551/5, 551/12, 551/13, 551/14, 551/15, 551/21, 551/22, 551/23,
552, 1250 v katastrálním území Kozlovice u Nepomuka, parc. č. 669, 714, 715, 719/2, 719/3, 720, 721/1,
721/2, 723/1, 727, 1514/6, 1566/3 v katastrálním území Nepomuk. Vodoprávní úřad při vymezování
účastníků řízení důsledně posuzoval, zda mohou být umístěním, prováděním a provozem stavby přímo
dotčena práva ještě i dalších vlastníků sousedních nemovitostí, s přihlédnutím k umístění stavby
(dostatečným odstupovým vzdálenost od stavby k hranicím těchto dalších sousedních pozemkům) a
s ohledem na to, že stavba je stavbou zcela podzemní s nerušícím provozem, vyhodnotil vodoprávní úřad,
že tito vlastníci nemovitostí a práv k nim nebudou dotčeni a omezeni ve výkonu svých práv.
V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:
Projektovou dokumentaci stavby pro územní a stavební řízení „Vodovod Kozlovice – přivaděč“,
vypracovala společnost KANALIZACE A VODOVDOY Starý Plzenec, a.s., IČO: 61778079, Smetanova
195, Starý Plzenec, Milan Rožánek, odpovědný projektant Ing. Viktor Szalatnay(ČKAIT: 0200291)
v únoru 2022. Projektová dokumentace stavby řeší vybudování nového vodovodního přiváděcí řadu
s napojením na stávající vodovodní řad, navržený vodovod bude o celkové délce 1257 m, z potrubí
PE100 d90 SDR11 v délce 1092 m a z potrubí PE100 d90 SDR11 ROBUST v délce 165 m včetně 6ks
podzemních hydrantů. Součástí stavby je kácení dřevin rostoucích mimo les a to 100 m2 v k.ú. Nepomuk
a 50 m2 v k.ú. Kozlovice u Nepomuka. Projektová dokumentace stavby je úplná a obsahuje náležitosti dle
vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Ke stavbě je zajištěn
příjezd ze stávající komunikace III. třídy č. 1875.
Stavba vodovodního přiváděcího řadu „A“ bude na své trase na pozemcích parc. č. 536 a 551/19 v k.ú.
Kozlovice u Nepomuka křížit bezejmenný drobný vodní tok IDVT 10256789. Vodní tok je v úseku
křížení zatrůněný. Křížení bude prováděno formou řízeného protlaku se současným zachováním kóty 1m
pode dnem toků, tímto zásahem nedojde k porušení zájmů chráněných vodním zákonem.
Dále byla stavba posouzena z hlediska vlivu na útvar podzemních vod, když zájmové území patří do
rajonu č.: 6310 – Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy; útvar podzemních vod: 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy. Na základě předloženého stanoviska povodí Vltavy s.p.,
závod Berounka pod zn: PVL-22455/2022/340/Chr; PVL-4878/2022/SP ze dne 30,.3.2022 je útvar
povrchových vod BER_0450 Myslívský potok od pramene po ústí do toku Úslava hodnocen chemický
stav jako dobrý a ekologický stav jako střední stav a dále BER_0440 Úslava od pramene po Myslívský
potok hodnocen stav chemický jako dobrý a ekologický stav jako poškozený stav. Dle tohoto stanoviska
je z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berouny
uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a
ekologického potenciálu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantativního stavu
útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.
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Po posouzení všech předložených podkladů je navrhovaná stavba možná, jelikož lze předpokládat, že její
realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek
nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložené žádosti z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány
a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními
předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a
na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrocích rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výrocích uvedených.
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu
- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 72, parc. č. 72, 491/3, 491/4, 506, 513, 517, 518, 521, 525, 526, 530, 533, 534, 537, 539,
541, 543, 551/5, 551/12, 551/13, 551/14, 551/15, 551/21, 551/22, 551/23, 552, 1250 v
katastrálním území Kozlovice u Nepomuka, parc. č. 669, 714, 715, 719/2, 719/3, 720, 721/1,
721/2, 723/1, 727, 1514/6, 1566/3 v katastrálním území Nepomuk
- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Kozlovice č.p. 54
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 společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení
společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi,
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému
k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o
soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním
záměru.
Při provádění stavby je stavebník povinen
oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo
osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně
vodoprávnímu úřadu,
před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby 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.
zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
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ohlásit vodoprávnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
oznámit vodoprávnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

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

[otisk úředního razítka]
Bc. Jaroslav Samek
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový
přístup po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne……………….. a sejmuto dne……………

Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 4.7.2022.
Obdrží k vyvěšení na úřední desku:
Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Obec Kozlovice, IDDS: wtnbigh
sídlo: Kozlovice č.p. 33, 335 01 Nepomuk 1
Obdrží:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky):
Obec Kozlovice, IDDS: wtnbigh
sídlo: Kozlovice č.p. 33, 335 01 Nepomuk 1
Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Ing. František Sedlák, Polánka č.p. 4, 335 44 Kasejovice
Ivana Hrdinová, Nezvěstice č.p. 319, 332 04 Nezvěstice
Ing. Rudolf Petr, Pode Dvory č.e. 2773, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
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Marek Vondrák, Družstevní č.p. 603, 330 12 Horní Bříza
Václav Kovář, Kozlovice č.p. 56, 335 01 Nepomuk 1
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s., IDDS: kfbeqhh
sídlo: Smetanova č.p. 195, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk
sídlo: Vyskočilova č.p. 1422/1a, 140 00 Praha 4-Michle
Maňovická zemědělská, a.s., IDDS: whae3t4
sídlo: Maňovice č.p. 21, Mileč, 335 01 Nepomuk
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu – osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k
sousedním pozemkům a stavbám na nich (veřejná vyhláška):
- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 72, parc. č. 551/15, 506, 526, 518, 533, 534, 541, 551/22, 551/13, 551/23, 1250, 491/4, 517,
543, 551/14, 491/3, 525, 530, 537, 513, 521, 539, 551/21, 551/5, 551/12, 72, 552 v katastrálním
území Kozlovice u Nepomuka, parc. č. 719/2, 719/3, 720, 727, 721/2, 723/1, 669, 714, 715, 721/1,
1514/6, 1566/3 v katastrálním území Nepomuk
- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Kozlovice č.p. 54
Další účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (veřejná vyhláška):
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka,
sídlo: Denisovo Nábřeží č.p. 14, 304 20 Plzeň
dotčené správní úřady (dodejky):
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - orgán územního plánování, náměstí Augustina Němejce č.p. 63,
335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - orgán státní správy lesů, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335
01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - orgán ochrany přírody a krajiny, náměstí Augustina Němejce č.p.
63, 335 01 Nepomuk 1
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Obecní úřad Kozlovice (orgán ochrany přírody a krajiny), IDDS: wtnbigh, Kozlovice č.p. 33, 335 01
Nepomuk 1

