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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 jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 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 společném řízení (dále jen 
"společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o společné povolení, kterou dne 
5.8.2019 podala 

Obec Čížkov, IČO 00256536, Čížkov 28, 335 64  Čížkov u Blovic, zastoupená starostou Ing. 
Ladislavem Járou, kterou zastupuje na základě plné moci INGVAMA - Ing. Václav Mach, IČO 
06787720, Bližanovy 85, 340 34  Plánice 

(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 a § 15 odst. 1 vodního 
zákona 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

„Vodovod Přešín“ 

(dále jen "stavba") v kraji Plzeňském, obci Čížkov, na pozemcích parc. č. 81/4 (ost. plocha), 81/14 (trv. 
trav. porost), 1302 (ost. plocha), 1303/1 (ost. plocha), 1305/3 (ost. plocha), 1307 (ost. plocha), 1321 (ost. 
plocha), 1336 (ost. plocha), 1337 (ost. plocha), 1338 (ost. plocha), 1339 (ost. plocha), 1341/1 (ost. 
plocha), 1342/2 (ost. plocha), 1342/3 (ost. plocha), 1342/4 (ost. plocha) v katastrálním území Přešín, parc. 
č. 136 (orná půda), 1206/11 (ost. plocha), 1225 (ost. plocha) v katastrálním území Železný Újezd, č.h.p.: 
1-11-05-0340-0-00, 1-11-05-0320-0-00, 1-11-05-0470-0-00, vodní útvar: BER_0480 Úslava od toku 
Myslívský potok po ústí do toku Berounka, BER_0470 Bradava od pramene po Ústí do toku Úslava, 
hydrogeologický rajon: 6222 – Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy, 
útvar podzemních vod: 62222 - Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy 
– východní část, orientační určení polohy (J-TSK) místo napojení vodovodního řadu „1“ u vodojemu: X = 
1 093 408,039; Y = 804 764,989; konec vodovodního řadu „1“: X = 1 093 690,322; Y = 806 444,961.  

Stavba obsahuje: 
- Nové vodovodní řady o celkové délce 3 718,8 m. 
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- Hlavní zásobovací vodovodní řad „1“ z PE DN 80 o délce 2 268,1 m na pozemcích parc. č. 136, 

1206/11, 1225 v k.ú. Železný Újezd a 1302, 1338, 1339 a 1305/3, 1307, 1342/2, 1342/4 v k.ú. Přešín, 
řad bude napojen na stávající vodovodní potrubí DN 100 z vodojemu na pozemku parc. č. 136 v k.ú. 
Železný Újezd, v úseku pod komunikací na pozemku parc. č. 1206/11 v k.ú. Železný Újezd bude 
vodovodní potrubí řešeno protlakem s ocelovou chráničkou. Na řadu budou umístěny podzemní 
hydranty PH 01, PH 02, PH 03 a PH 04 a nadzemní hydranty NH 01 a NH 02. 

- Na vodovodní řad „1“ budou dále připojeny rozvodné zásobovací řady: 
₋ Vodovodní řad „1-1“ v dimenzi DN 80, PE 90 x 8,2 mm v délce 498,1 m, na pozemcích 

parc. č. 81/4, 1305/3, 1341/1 v k.ú. Přešín. Řad bude napojen na řad „A“ na pozemku 
parc. č. 1305/3 v k.ú. Přešín u podzemního hydrantu PH 02. Na řadu budou umístěny 
podzemní hydranty PH 05, PH 06, PH 07 a nadzemní hydrant NH 03. 

₋ Vodovodní řad „1-1a“ v dimenzi DN 80, PE 90 x 8,2 mm v délce 124,70 m na 
pozemcích 1305/3 a 1337 v k. ú. Přešín. Řad začne napojením na řad „1“ na pozemku 
parc. č. 1305/3 v k.ú. Přešín, povede místní komunikací ve směru části „Mýtka“ a bude 
zakončen podzemním hydrantem PH 08 na pozemku parc. č 1337 v k.ú. Přešín. 

₋ Vodovodní řad „1-1b“ v dimenzi DN 80, PE 90 x 8,2 mm v délce 122,60 m, na 
pozemcích parc. č. 1305/3 a 1336 v k.ú. Přešín. Řad začne napojením na řad „1“ na 
pozemku parc. č. 1305/3 v k.ú. Přešín, povede v místní komunikaci a bude zakončen 
podzemním hydrantem PH 09 na pozemku parc. č. 1336 v k.ú. Přešín. 

₋ Vodovodní řad „1-1c“ v dimenzi DN 80, PE 90 x 8,2 mm v délce 57,50 m na pozemku 
parc. č. 1305/3 v k.ú. Přešín. Jedná se o zásobovací řad do stávající zástavby na dolním 
okraji Přešna, který bude zakončen podzemním hydrantem PH 10 na pozemku parc. č. 
1305/3 v k.ú. Přešín. 

₋ Vodovodní řad „1-2“ v dimenzi DN 80, PE 90 x 8,2 mm v délce 396,10 m na pozemcích 
parc. č. 81/14, 1305/3 a 1341/1 v k.ú. Přešín. Jedná se o zásobovací řad do stávající 
zástavby obce v k.ú. Přešín, vedený v místní komunikaci, na řadu budou umístěny 
podzemní hydranty PH 11 a PH 12 a nadzemní hydrant NH 04. 

₋ Vodovodní řad „1-3“ v dimenzi DN 80, PE 90 x 8,2 mm v délce 83,30 m na pozemcích 
parc. č. 1305/3 a 1303/1 v k.ú. Přešín. Jedná se o zásobovací řad do stávající zástavby 
obce v k.ú. Přešín, řad bude zakončen podzemním hydrantem PH 13 na pozemku parc. č.  

₋ Vodovodní řad „1-4“ v dimenzi DN 80, PE 90 x  8,2 mm v délce 168,40 m na 
pozemcích parc. č. 1307, 1321 a 1342/3 v k.ú. Přešín. Jedná se o zásobovací řad do 
stávající zástavby v horní části Přešína, řad bude zakončen podzemním hydrantem PH 14. 

Účel stavby: 
-  K zásobování obyvatel obce Čížkov, části Přešín vodou a požární vodou. 

Druh stavby: 
- Vodní dílo podle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona – stavba vodovodních řadů. 

 
Vymezení území dotčeného vlivy stavby 
- Pozemky přímo dotčené stavbou: parc. č. 81/4, 81/14,1302, 1303/1, 1305/3, 1307, 1321, 1336, 1337, 

1338, 1339, 1341/1, 1342/2, 1342/3, 1342/4 v katastrálním území Přešín, parc. č. 136, 1206/11, 1225 
v katastrálním území Železný Újezd. 

- Ochranné pásmo 1,5m ve vodorovné vzdálenosti od vnějšího lícte potrubí na každou stranu, při 
uložení do hloubky nad 2,5m pak na 2,5m. 
 

II. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickými přílohami předložené dokumentace pro územní a 
stavební řízení, které vypracovala v květnu 2019 společnost INGVAMA, inženýrská a projektová 
spol. s.r.o., Zdeněk Valenta, odpovědný projektant Ing. Václav Mach (ČKAIT: 0200074), která 
obsahuje koordinační situační výkresy C. 3a, C. 3b, C.3c, C.3d, C.3e, C.3f, C.3g v měřítku 1:500 s 
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, vzdáleností od hranic 
sousedních pozemků.  
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2. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace, kterou vypracovala v květnu 

2019 společnost INGVAMA, inženýrská a projektová spol. s.r.o., Zdeněk Valenta, odpovědný 
projektant Ing. Václav Mach (ČKAIT: 0200074), případné změny v umístění ani v provedení 
nesmí být provedeny bez předchozí konzultace s vodoprávním úřadem. 

3. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, jehož jméno, sídlo a termín zahájení stavby 
oznámí stavebník zdejšímu vodoprávnímu úřadu před započetím prací. 

4. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky účastníků řízení, vydaných vyjádření a 
sdělení: 

- Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 20.6.2019 pod č.j: 652407/19: 
- Stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou 
součástí Vyjádření a které se týkají umístění a provedení stavby. 

- Stanovisko GridServices, s.r.o. vydané dne 19.6.2019 pod zn: 500190404: 
- Stavebník dodrží podmínky pro realizaci stavby a podmínky pro provádění stavební činnosti, a 
které se týkají umístění a provedení stavby uvedené v tomto stanovisku. 

- Sdělení ČEZ Distribuce a.s., vydané dne 6.6.2019 pod zn: 1104315489: 
- Budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení, 
které se týkají umístění a provedení stavby. 

5. Stavba bude dokončena nejpozději do 12/2021. 
6. Dokončenou stavbu lze v souladu s ustanovení § 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, zejména pak výsledky tlakových zkoušek vodovodního potrubí, protokol o 
dezinfekci vodovodního potrubí, geodetické zaměření stavby, rozbory vody, dále zápisy o předání 
a převzetí stavby, prohlášení zhotovitele v souladu s § 156 stavebního zákona o ověření 
požadovaných vlastností výrobků, povolení k provozování vodovodu, písemná dohoda mezi 
vlastníky provozně souvisejících vodovodů a současně opatří závazná stanoviska dotčených 
orgánů. 
 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Čížkov, IČO 00256536 ,Čížkov 28, 335 64  Čížkov u Blovic 
Vladimír Hirš, nar. 31.10.1948, Přešín 3, Čížkov, 335 63  Nové Mitrovice 
Marie Hiršová, nar. 2.5.1947, Roháčova 552, Plzeňské Předměstí, 337 01  Rokycany 1 
Václav Karas, nar. 4.12.1953, Železný Újezd 25, Čížkov, 335 63  Nové Mitrovice 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov, 326 
00  Plzeň 26 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

 

Odůvodnění: 

Dne 5.8.2019 podal stavebník žádost o vydání společného povolení, uvedeným dnem bylo zahájeno 
společné řízení. 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 7a vyhl. č. 503/2006 Sb. o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního úřadu a dalšími doklady, a to: 
- Závazným stanoviskem orgánu na úseku požární ochrany HZS PK ze dne 12.6.2019 pod č.j. HSPM-

2288-2/2019 ÚPP (bez podmínek). 
- Závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice PK pod č.j: KHSPL/14030/21/2019 ze dne 

6.6.2019 (bez podmínek). 
- Koordinovaným závazným stanoviskem vydaným MěÚ Nepomuk, odbor VŽP dne 10.7.2019 pod č.j: 

VŽP/1993/2019 – KrM, jehož součástí jsou: 
- Závazné stanovisko orgánu územního plánování vydaném MěÚ Nepomuk, odbor VŽP dne 
3.7.2019 pod č. j. VŽP/2370/2019-VaR  (s podmínkou, kterou zahrnul vodoprávní úřad do II. 
výroku podmínky č. 1 a 2 tohoto rozhodnutí). 
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- Závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství vydaném MěÚ Nepomuk, odbor VŽP 
dne 10.7.2019 pod č. j. VŽP/1993/2019 –KrM (bez podmínek). 
- Závazné stanovisko orgánu SSL MěÚ Nepomuk, odbor VŽP  dne 12.6.2019 pod č. j. 
VŽP/2433/2019 –Va (bez podmínek). 

- Vyjádřením od Správy a údržby silnic PK, příspěvková organizace pod zn: 1335/19/SUSPK-PJ ze 
dne 1.6.2019 (s podmínkami, které jsou splněny uzavřením smlouvy s SÚSPK). 

- Smlouvou o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK č.: 8600002315. 
- Stanoviskem správce povodí Povodí Vltavy s.p., závod Berunka pod zn: PVL-48867/2019/340/Ju, 

PVL-13840/2019/SP ze dne 26.7.2019 (bez podmínek). 
- Rozhodnutím vydaném MěÚ Nepomuk, odborem dopravy pod č.j: DOP/8328/2019-Bo ze dne 

16.10.2019 (bez podmínek). 
- Souhlasem povoleného zvláštního užívání místních komunikací OÚ Čížkov pod zn: 355/2019 ze dne 

3.10.2019 (bez podmínek) 
- Vyjádřením k umístění stavby od KÚ PK odboru VŽP pod č.j: PK-ŽP/13558/19 ze dne 8.10.2019. 
- Vyjádřením ČEZ Distribuce pod zn: 1104315489 ze dne 6.6.2019 (s podmínkami, které vodoprávní 

úřad zahrnul do II výroku podmínky č. 4 tohoto rozhodnutí) 
- Vyjádřením CETIN pod č.j: 652407/19 ze dne 20.6.2019 s podmínkami, které vodoprávní úřad 

zahrnul do II. výroku podmínky č. 4 tohoto rozhodnutí). 
- Stanoviskem GridServices s.r.o. pod zn: 5001940404 ze dne 19.6.2019 (s podmínkami, které 

vodoprávní úřad zahrnul do II výroku podmínky č. 4 tohoto rozhodnutí) 
- Plnou mocí udělenou dne 31.5.2019  
- Stanoviskem Policie ČR, krajské ředitelství policie PK pod č.j.: KRPP-79582-2/ČJ-2019-031106-47 

ze dne 14.6.2019. 
- Projektovou dokumentací pro společné řízení „Vodovod Přešín“ zpracovanou v květnu 2019 

společností INGVAMA, inženýrská a projektová spol. s.r.o., Zdeněk Valenta, odpovědný projektant 
Ing. Václav Mach (ČKAIT: 0200074) 

Vodoprávní úřad oznámil dne 9.10.2019 dle ustanovení § 115 odst. vodního zákona a § 94m stavebního 
zákona zahájení řízení veřejnou vyhláškou pod č.j. VŽP/2117/2019-HoL známým účastníkům řízení, 
veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 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 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou 
účastníci řízení uplatnit své námitky, popřípadě důkazy. Účastníkům řízení byla dána možnost v souladu 
s § 36 odst. 3 správního řádu se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Této možnosti nevyužil žádný 
z účastníků řízení.  
Vodoprávní úřad ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí specifikoval místo a provedení stavby, účel a 
druh 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. 3 a č. 5 a č. 6 uvedené v tomto výroku, 
byly stanoveny z důvodů ochrany zájmů dle ustanovení stavebního zákona a prováděcí vyhlášky č. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Podmínka č. 1 a č. 2 byly stanovena v souladu se 
závazným stanoviskem dotčeného správního orgánu územního plánování vydaného dne 3.7.2019 pod č.j.: 
VŽP/2370/2019-VaR a v souladu s ust. § 94p stavebního zákona tak, aby stavba byla umístěna a 
provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení, podmínka č. 3  
byla stanovena v souladu s § 160 odst. 1 stavebního zákona tak aby stavba byla prováděna jen 
stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby, podmínka č. 5 v 
tomto výroku byly stanoveny dle § 18c odst. 2 vyhlášky. Podmínka č. 6 byla stanovena v souladu s § 94p 
odst. 1 a §119 stavebního zákona.  Podmínka č. 5 byla stanovena v souladu s vydanými vyjádřeními 
účastníků řízení (správcemi sítí). 
Vodoprávní úřad stanovil jako účastníka společného územního a stavebního řízení dle § 94k písm. a) 
stavebního zákona stavebníka a současně dle § 94k písm. b) stavebního zákona a §115 odst. 4 vodního 
zákona příslušnou obec Čížkov, která je současně stavebníkem. Dále v souladu s § 94k písm. d) 
stavebního zákona vlastníky pozemků parc. č. 1321 v k.ú. Přešín a parc. č.  136, 1206/11, 1305/3 a 1307 
v k. ú. Železný Újezd, na kterých bude stavba realizována a jejímiž vlastníky není sám stavebník a dále 
stanovil jako účastníky řízení správce sítí, kteří mají k pozemkům přímo dotčených stavbou jiná věcná 
práva.  A v souladu s § 94k písm. e) stavebního zákona stanovil jako účastníky řízení 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 a jiných práv  k pozemkům a 
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stavbám na pozemcích st. p. 1, 2, 5, 6/1, 7/1, 9, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46/1, 47/2, 48, 49, 50, 51, 54, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 71, 73, 74, 77, 78, 
79, 82, 84, 85, 86, 87, 93/1, 98, 99/1, 99/2, parc. č. 3/2, 6/1, 12/2, 12/3, 28/1, 34/1, 34/2, 35, 40/1, 41, 
45/3, 57, 62, 63, 64/1, 66, 67, 68, 71, 72/1, 72/2, 72/3, 80/1, 80/2, 81/1, 81/3, 81/5, 81/6, 81/7, 81/9, 
81/10, 81/11, 81/12, 81/13, 81/15, 85/1, 87, 88, 89/1, 89/2, 89/3, 90, 91, 93, 96/1, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 104/5, 104/8, 104/15, 110, 112, 113, 129/1, 129/2, 129/5, 257/1, 257/2, 836, 837, 882/3, 882/4, 
1168/3, 1242/1, 1243, 1248, 1253/3, 1253/4, 1253/6, 1253/7, 1253/8, 1255/2, 1256/3, 1256/4, 1257/1, 
1261, 1262/1, 1262/2, 1262/3, 1291, 1292/1, 1292/2, 1292/7, 1292/8, 1292/10, 1292/12, 1292/14, 1293, 
1294, 1320, 1333/1, 1341/4, 1342/1, 1342/6, 1344, 1347, 1348, 1349, 1351 v katastrálním území Přešín, 
parc. č. 140, 141, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 906/2, 907, 908, 909, 910/1, 910/2, 925, 929/4, 
929/5, 949, 1036, 1037, 1040, 1043, 1044, 1045 v katastrálním území Železný Újezd. Vodoprávní úřad 
při vymezování účastníků řízení důsledně posuzoval, zda mohou být povolením stavby a jejím provozem 
přímo dotčena práva vlastníků k dalším vzdálenějším nemovitostem, na základě správního uvážení 
nebudou tito účastníci dotčeni a omezeni ve výkonu svých práv. 
V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno: 
Projektovou dokumentaci stavby „Vodovod Přešín“ zpracovala v květnu 2019 společností INGVAMA, 
inženýrská a projektová spol. s.r.o., Zdeněk Valenta, odpovědný projektant Ing. Václav Mach (ČKAIT: 
0200074). 
Projektová dokumentace stavby řeší zhotovení nových vodovodních řadů o celkové délce 3 718,8 m. 
Hlavní zásobovací vodovodní řad „1“ z PE DN 80 o délce 2 268,1 m bude napojen na stávající vodovodní 
potrubí DN 100 z vodojemu v k.ú. Železný Újezd. Na vodovodní řad „1“ budou dále připojeny rozvodné 
zásobovací řady: „1-1“ DN 80 o délce 498,1 m, „1-1a“ DN o délce 124,7 m, „1- 1b“ DN 80 o délce 122,6 
m, „1- 1c“ DN 80 o délce 57,5 m, „1- 2“ DN o délce 396,1 m, „1- 3“ DN o délce 83,3 m, „1- 4“ DN o 
délce 168,4 m. 
Projektová dokumentace stavby je úplná a obsahuje náležitosti dle § 1d vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Ke stavbě je zajištěn příjezd ze stávajících 
komunikací, kde bude stavba realizována.  
K užívání silnice č. III/17717 v k.ú. Železný Újezd a Přešín bylo vydáno povolení zvláštního užívání 
silnic, rozhodnutím vydaným MěÚ Nepomuk, odbor dopravy pod č.j: DOP/83282019-Bo dne 16.10.2019 
a souhlasem s užíváním místních komunikací na pozemcích parc. č. 1225 a 1226 v k.ú. Železný Újezd a 
parc. č. 1303/1, 1336, 1337, 1338, 1339, 1341/1, 1342/3 v k.ú. Přešín vydaném od OÚ Čížkov pod zn 
355/2019 ze dne 3.10.2019. 
Předložený záměr byl posouzen orgánem územního plánování MěÚ Nepomuk, odbor VŽP ve stanovisku 
vydaném dne 3.7.2019 pod č.j.: VŽP/2370/2019-VaR, dle tohoto stanoviska je záměr po splnění 
podmínky č. 1 přípustný. Vodoprávní úřad zahrnul tuto podmínku do výroku II. podmínky č. 1 a č. 2 
tohoto rozhodnutí. 
Záměr byl posouzen správcem povodí Povodím Vltavy s.p., závod Berounka ve svém stanovisku 
vydaném dne 26.6.2019 pod zn.: PVL-41657/2019/340/Hr, PVL-12127/2019/SP. Dle tohoto stanoviska 
je uvedený záměr z hlediska zájmů daných Národním plánem Labe, Plánem dílčího povodí Berounky dle 
§ 24 až 26 vodního zákona možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení 
chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod, a že nebude znemožněno 
dosažení jejich dobrého stavu. Z hledisek dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasí s uvedeným 
záměrem bez podmínek.  
Právo k pozemkům přímo dotčených stavbou parc. č. 1321 v k.ú. Přešín a parc. č.  136, 1206/11, 1305/3 a 
1307 v k. ú. Železný Újezd ke kterým maji vlastnická práva jiné osoby a společnosti než stavebník byly 
doloženy souhlasem s vyznačeným na situaci stavby. 
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. 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. 
 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
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- 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 výroku o umístění stavby doručí stavebníkovi stejnopis 
písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou 
přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí 
také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 
nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli 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. 

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 14.10.2019. 
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Obdrží k vyvěšení na úřední desku: 
Obec Čížkov, IDDS: sjsa8cn 
 sídlo: Čížkov č.p. 28, 335 64  Čížkov u Blovic 
Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 

Obdrží: 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky): 
INGVAMA - Ing. Václav Mach, IDDS: krkzmdq 
 místo podnikání: Bližanovy č.p. 85, 340 34  Plánice 
 zastoupení pro: Obec Čížkov, Čížkov 28, 335 64  Čížkov u Blovic 
Vladimír Hirš, Přešín č.p. 3, Čížkov, 335 63  Nové Mitrovice 
Marie Hiršová, Roháčova č.p. 552, Plzeňské Předměstí, 337 01  Rokycany 1 
Václav Karas, Železný Újezd č.p. 25, Čížkov, 335 63  Nové Mitrovice 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
 sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00  Plzeň 26 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
 

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. 1, 2, 5, 6/1, 7/1, 9, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
46/1, 47/2, 48, 49, 50, 51, 54, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 82, 84, 85, 86, 87, 
93/1, 98, 99/1, 99/2, parc. č. 3/2, 6/1, 12/2, 12/3, 28/1, 34/1, 34/2, 35, 40/1, 41, 45/3, 57, 62, 63, 64/1, 66, 
67, 68, 71, 72/1, 72/2, 72/3, 80/1, 80/2, 81/1, 81/3, 81/5, 81/6, 81/7, 81/9, 81/10, 81/11, 81/12, 81/13, 
81/15, 85/1, 87, 88, 89/1, 89/2, 89/3, 90, 91, 93, 96/1, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104/5, 104/8, 104/15, 
110, 112, 113, 129/1, 129/2, 129/5, 257/1, 257/2, 836, 837, 882/3, 882/4, 1168/3, 1242/1, 1243, 1248, 
1253/3, 1253/4, 1253/6, 1253/7, 1253/8, 1255/2, 1256/3, 1256/4, 1257/1, 1261, 1262/1, 1262/2, 1262/3, 
1291, 1292/1, 1292/2, 1292/7, 1292/8, 1292/10, 1292/12, 1292/14, 1293, 1294, 1320, 1333/1, 1341/4, 
1342/1, 1342/6, 1344, 1347, 1348, 1349, 1351 v katastrálním území Přešín, parc. č. 140, 141, 897, 898, 
899, 900, 901, 902, 903, 904, 906/2, 907, 908, 909, 910/1, 910/2, 925, 929/4, 929/5, 949, 1036, 1037, 
1040, 1043, 1044, 1045 v katastrálním území Železný Újezd. 

- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Čížkov, Přešín č.p. 1, č.p. 2, č.p. 3, č.e. 1, č.p. 5, č.p. 7, č.p. 13, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 18, č.p. 81, č.p. 21, 
č.p. 23, č.e. 17, č.p. 25, č.e. 3, č.p. 27, č.p. 28, č.p. 29, č.p. 31, č.p. 32, č.e. 4, č.p. 34, č.e. 15, č.p. 37, č.p. 
38, č.e. 7, č.e. 8, č.p. 48, č.p. 39, č.p. 43, č.e. 6, č.p. 52, č.p. 50, č.p. 55, č.p. 58, č.p. 56, č.p. 60, č.e. 9, č.p. 
63, č.p. 64, č.p. 66, č.p. 83, č.e. 16, č.e. 11, č.p. 74, č.e. 14 a č.p. 72. 

 
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): 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 
 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a 
 sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - orgán odpadového hospodářství, 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 ÚP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 
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