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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 24.11.2021 podala 

Obec Mileč, IČO 00256927, Mileč 23, 335 01  Nepomuk 1, zastoupená starostou Ing. 
Václavem Kovářem 

(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 

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

 „Vodovod Bezděkovec - rozvodné řady“ 

(dále jen "stavba") na místě: v kraji Plzeňském, obci Mileč, na  pozemcích parc. č. 6/2 (ostatní plocha), 
155/4 (ostatní plocha), 155/15 (ostatní plocha), 206/1 (ostatní plocha), 1021/3 (ostatní plocha), 1021/5 
(orná půda), 1065 (ostatní plocha), 1068 (ostatní plocha), 1074/1 (ostatní plocha), 1075/1 (ostatní plocha), 
1095/2 (ostatní plocha), 1098 (ostatní plocha), 1116 (ostatní plocha) v katastrálním území Bezděkovec,  
č.h.p.: 1-10-05-0220-0-00, hydrogeologický rajon: 6310 – Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a 
Úhlavy, útvar podzemních vod: 63101 – Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, orientační 
určení polohy (S-JTSK) místo napojení: X = 1 1103 572; Y = 808 375,14. 

Stavba obsahuje tyto stavební objekty: 
₋ Stavba nových vodovodních řadů obce Mileč, části Bezděkovec. Vodovod bude napojen na 

vodovodní přivaděč PE d 90 na pozemku parc. č. 1075/1 v k.ú. Bezděkovec. Nová vodovodní síť 
v celkové délce 1349m obsahuje: 

• vodovodní řad „A“ PE100 d90 SDR17 v délce 473m a PE100 d90 SDR17 
ROBUST v délce 346m; 
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• vodovodní řad „A-1“  PE100 d90 SDR17 v délce 58m; 

• vodovodní řad „A-2“  PE100 d90 SDR17 v délce 33m; 
• vodovodní řad „A-3“  PE100 d90 SDR17 v délce 16m; 

• vodovodní řad „A-4“  PE100 d90 SDR17 v délce 97m; 

• vodovodní řad „A-5“  PE100 d90 SDR17 v délce 166m a PE100 d90 SDR17 
ROBUST v délce 64m; 

• vodovodní řad „A-6“  PE100 d90 SDR17 v délce 55m; 
• vodovodní řad „A-5-1“  PE100 d90 SDR17 v délce 41m; 

• Na řadech bude umístěno celkem 6ks podzemních hydrantů.  

• Kácení cca 40m2 zapojeného porostu dřevin rostoucí mimo les na pozemku parc. 
č. 1098 v k. ú. Bezděkovec. 

Účel a druh povolené stavby: 
- Zásobování obce Mileč části Bezděkovec vodou.  
- Vodovodní řady jsou stavbami 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.  

- Řad A  bude umístěn na pozemcích parc. č. 1075/1, 1074/1, 1068, 1065, 1021/5, 1116, 1021/3, 1095/2, 
1098, 206/1 a to min. 11,70 m od šachty Š1 k hranici  s pozemkem parc. č. 1116  a min. 27,16m od šachty 
Š1 k hranici s pozemkem parc. č. 1075/3 a min. 3,29 od  Š24 ke společné hranice s pozemkem parc. č. 
1128 a min. 1,90 od Š24 k hranici pozemkem parc. č. 205/1; vše v k.ú. Bezděkovec a to v souladu s výše 
uvedenou situací.  

- Řad A-1  bude umístěn na pozemcích parc. č. 1095/2, 1021/3 a to min. 2,69 m od šachty Š25 k hranici  s 
pozemkem parc. č. 1046/2 a min. 4,15m k hranici s pozemkem parc. č. st.p. 67; vše v k.ú. Bezděkovec a 
to v souladu s výše uvedenou situací.  

- Řad A-2 bude umístěn na pozemcích parc. č. 1095/2, 155/15 a to min. 0,80m od hranice s pozemkem st. 
p. 10 a min. 2,50m od společné hranice s pozemkem parc. č. 64/1; vše v k.ú. Bezděkovec a to v souladu 
s výše uvedenou situací.  

-Řad A-3 bude umístěn na pozemku parc. č. 1095/2 a to min. 6,20m od hranice s pozemkem parc.č. 
1108/1 a min. 6,20m od hranice s pozemkem st.p. 70; vše v k.ú. Bezděkovec a to v souladu s výše 
uvedenou situací.  

-Řad A- 4 bude umístěn na pozemku parc. č. 1095/2 a to min. 2,30m od hranice s pozemkem st. p. 33 a 
min. 3,60mm od společné hranice s pozemkem st.p. 34; vše v k.ú. Bezděkovec a to v souladu s výše 
uvedenou situací.  

Řad A-5 bude umístěn na pozemcích parc. č. 1095/2, 155/4, 6/2 a to min. 2,0m od hranice s pozemkem st. 
p. 49 a min. 6,2m od hranice s pozemkem parc. č. 155/17; vše v k.ú. Bezděkovec a to v souladu s výše 
uvedenou situací.  

Řad A- 6 bude umístěn na pozemcích parc. č. 1098, 206/1 a to min. 1,0m m od hranice s pozemkem st. p. 
58 a min. 4,60m od hranice s pozemkem st.p. 46; vše v k.ú Bezděkovec a to v souladu s výše uvedenou 
situací. 

Řad A-5-1 bude umístěn na pozemku parc. č. 6/2 a to min. 3,50 m od hranice s pozemkem parc. č.  6/8 a 
min. 2,90m od hranice s pozemkem parc. č. 6/10; vše v k.ú. Bezděkovec a to v souladu s výše uvedenou 
situací.  

 
Vymezení území dotčeného vlivy stavby 
- Pozemky přímo dotčené stavbou:  parc. č. 6/2, 155/4, 155/15, 206/1, 1021/3, 1021/5, 1065, 1068, 

1074/1, 1075/1, 1095/2, 1098, 1116 v k.ú. Bezděkovec a ochranné pásmo 1,5m ve vodorovné 
vzdálenosti od vnějšího líce potrubí vodovodního řadu na každou stranu.  
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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). 

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

2. Stavebník splní podmínky závazného stanoviska Obecního úřadu Mileč, orgánu ochrany přírody a 
krajiny pod č.j. 266/2021 ze dne 24.11.2021: 

₋ Kácení bude provedeno v období, tj. od 1.5.2022 d0 31.11.2022 

3. Stavebník splní podmínky týkající se umístění a provedení stavby uvedené ve vydaných vyjádření 
účastníků řízení (dotčených správců sítí): 

₋ Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. pod zn: 1118439744 ze dne 16.9.2021. 

₋ Vyjádření CETIN pod č.j.: 786726/21 ze dne 13.9.2021.  

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2024. 

5. 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, 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 Mileč, IČO: 256927, Mileč 23, 335 01  Nepomuk 1 
Jana Grubrová, nar. 17.10.1968, Bezděkovec 19, Mileč, 335 01  Nepomuk 1 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO: 72053119, Koterovská 
462/162, Koterov, 326 00  Plzeň 26 
Agroplyn Mileč-Maňovice s.r.o., IČO: 28007832, Maňovice 21, Mileč, 335 01  Nepomuk 1 
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s., IČO: 61778079, Smetanova 195, Sedlec, 332 
02  Starý Plzenec 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

 

Odůvodnění: 

Dne 24.11.2021 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/25688/21/2021 ze dne 27. 9. 2021 

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 
5 tohoto rozhodnutí. 

- Stanoviskem od správce povodí Povodí Vltavy, s. p. závod Berounka pod zn: PVL-
68578/2021/340/Chr, PVL-15013/2021/SP ze dne 1.10. 2021 s podmínkami, jež vychází z právního 
předpisu (norma ČSN 75 21 30) a rovněž s prováděním stavby.  S ohledem na předložené doklady,  
zejména projektovou dokumentaci stavby, kterou vypracovala společnost KANALIZACE A 
VODOVDOY Starý Plzenec, a.s.,  odpovědný projektant Ing. Viktor Szalatnay (ČKAIT: 0200291) 
v 8/2021 zejména v části D.1 Technická zpráva, ze které je patrný způsob provádění stavby, jež je 
v souladu s právními předpisy i se zájmy chráněnými vodním i stavebním zákonem, nebyly tyto 
podmínky zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. 
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- Koordinovaným závazným stanoviskem vydaným Městským úřadem Nepomuk, odborem VŽP pod 

č.j.: VŽP/4380/2021-KrM ze dne 22.11.2021. 
- Závazným stanoviskem vydaným MěÚ Nepomuk, odbor VŽP orgánem územního plánování ze dne 

16. 11. 2021 pod č. j.: VŽP/4557/2021 –Vět. 
- Vyjádřením SÚSPK pod č.j: 14159/21/SUSPK-PJ ze dne 21.9.2021 
- Závazným stanoviskem vydaným Obecním úřadem Mileč, orgánem ochrany přírody a krajiny pod č.j: 

266/2021 ze dne 24.11.2021. 
- Rozhodnutím Obecního úřadu Mileč, silničního správního úřadu pod č.j: 267/2021 ze dne 

24.11.2021. 
- Rozhodnutím MěÚ Nepomuk, odboru dopravy pod č.j: DOP/21295/2021-BaM ze dne 30.11.2021. 
- Vyjádřením CETIN pod č. j.: 786726/21 ze dne 13.9.2021s podmínkami, které vodoprávní úřad 

zahrnul do výroku č. II. podmínky č. 3 tohoto rozhodnutí. 
- Sdělením ČEZ Distribuce pod zn: 1118439744 ze dne 16. 9. 2021 a pod  zn: 101598414 ze dne 10.9. 

2021 s podmínkami, které vodoprávní úřad zahrnul do výroku č. II. podmínky č. 3 tohoto rozhodnutí. 
- Stanoviskem GasNet Služby, s.r.o pod zn: 5002459355 ze dne 10.9.2021.  
- Sdělením Telco Pro Services, a.s. pod zn: 0201299846 ze dne 10.9.2021. 
- Sdělením ČEZ ICT Services, a.s. pod zn: 0700438696 ze dne 10.9.2021. 
- Stanoviskem KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. pod zn: 504/2021 ze dne 

26.10.2021, včetně souhlasu od Města Nepomuk. 
- Projektovou dokumentací pro společné územní a stavební řízení „Vodovod Bezděkovec – rozvodné 

řady“, 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). 

- Souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků parc. č. 1116, 1068, 1065 v k.ú. Bezděkovec. 
 

Vodoprávní úřad oznámil dne 30. 11. 2021 dle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m 
stavebního zákona zahájení řízení veřejnou vyhláškou pod č. j. VŽP/4756/2021- 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.  
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, č. 4 a č. 5 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 tak, 
aby stavba byla umístěna a provedena v souladu s předloženými projektovými dokumentacemi pro 
územní a stavební řízení podmínky č. 2 a č. 4 v tomto výroku byly stanoveny dle § 18c odst. 2 vyhlášky. 
Podmínka č. 5 byla stanovena v souladu s § 119 odst. 1 stavebního zákona. Podmínky č. 3, byla 
stanovena v souladu s vyjádřeními a stanovisky účastníků řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu 
(dotčených správců sítí).  

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. 1116, 1068, 1065 v k.ú. Bezděkovec, na nichž má být stavba 
uskutečněna a jejichž vlastníkem není sám stavebník a dále účastníky řízení (dotčené správce sítí) a 
v souladu s § 94k písm. e) stavebního zákona 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. 4/1, 7, 8, 11, 13, 14, 
16, 17, 20/2, 20/3, 24, 25, 33, 34, 35, 46, 48, 49, 50, 52, 53/1, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 63/1, 66, 67, 70, 71, 
74, 77, 79, 12, 10, 64, parc. č. 2, 3/1, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/10, 6/14, 13/1, 13/2, 15/1, 15/3, 15/4, 
15/5, 17/1, 19/2, 19/5, 19/6, 20/2, 49, 52/1, 54, 55, 65/1,65/2,  69/1, 74, 83, 90, 155/3, 155/6, 155/7, 
155/11, 155/12, 155/14, 155/16, 155/17, 156/1, 156/2, 191/2, 205/1, 205/2, 206/3, 206/6, 986/9, 1021/4, 
1021/13, 1059/1, 1066, 1071/2, 1071/4, 1074/6, 1074/12,1074/13, 1074/14, 1095/3, 1095/4, 1095/6, 
1122, 1124, 1125, 1128, 1131, 1132, 1074/8, 64/1, 1046/2, 52/2, 24 v katastrálním území Bezděkovec a 
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vlastníků staveb č.p. 1, č.p. 24, č.p. 28, č.p. 2, č.p. 3, č.e. 6, č.p. 16, č.p. 36, č.p. 48, č.p. 59, č.p. 9, č.p. 60, 
č.p. 4, č.p. 41, č.p. 43, č.p. 44, č.p. 45, č.e. 7, č.p. 49, č.p. 50, č.p. 47, č.p. 54, č.p. 56, č.p. 19, č.p. 46, č.e. 
11, č.e. 13, č.p. 17 a č.p. 10 v k.ú. Bezděkovec. 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. 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje není dotčeným orgánem, jelikož se jedná o stavbu kategorie I, 
která představuje mírné nebezpečí podle § 39 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární 
bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. 

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno: 
Projektovou dokumentaci stavby pro územní a stavební řízení Vodovod Bezděkovec – rozvodné řady“, 
vypracovala společnost KANALIZACE A VODOVDOY Starý Plzenec, a.s., IČO: 61778079, Smetanova 
195, Starý Plzenec, Milan Rožánek, odpovědný projektant Ing. Viktor Szalatnay(ČKAIT: 0200291). 
Projektová dokumentace stavby řeší vybudování zásobovacích vodovodních řadů A; A-1; A-2; A-3; A-4; 
A-5; A-6 v celkové délce 1349m včetně  6ks podzemních hydrantů, kácení cca 40m2 zapojeného porostu 
dřevin rostoucích mimo les. 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 na pozemku parc. č. 1116 v k.ú. Bezděkovec, na níž bude rovněž i samotná stavba 
prováděna. 

Vodovodní přivaděč PE d90, na který bude stavba napojena, byl povolen rozhodnutím pod č.j: 
VŽP/2074/2020-HoL ze dne 5.6.2020. 
 
Stavba vodovodního řadu „A“ bude na své trase na pozemku parc. č. 1074/1 v k.ú. Bezděkovec křížit 
bezejmenný vodní tok IDVT 10251924 a na pozemku parc. č. 1095/2 v k.ú. Bezděkovec bezejmenný 
vodní tok IDVT 10240499, oba vodní toky jsou zatrubněnými vodními toky. Křížení bude v obou 
případech prováděno formou řízených protlaků 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-68578/2021/340/Chr, PVL-15013/2021/SP ze dne 1.10. 2021 lze 
předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu či potenciálu vodního útvaru podzemních vod a ani 
nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu útvaru podzemních vod. 

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 – na základě možného dotčení práv 
v souvislosti s řízením o vydání rozhodnutí o společné územní a stavební povolení:  Povodí Vltavy, státní 
podnik, závod Berounka 

- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 



Č.j. VŽP/13/2022 - HoL str. 6 

 
st. p. 4/1, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 20/2, 20/3, 24, 25, 33, 34, 35, 46, 48, 49, 50, 52, 53/1, 54, 57, 58, 
59, 60, 61, 63/1, 66, 67, 70, 71, 74, 77, 79, 12, 10, 64, parc. č. 2, 3/1, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/10, 
6/14, 13/1, 13/2, 15/1, 15/3, 15/4, 15/5, 17/1, 19/2, 19/5, 19/6, 20/2, 49, 52/1, 54, 55, 65/1,65/2,  
69/1, 74, 83, 90, 155/3, 155/6, 155/7, 155/11, 155/12, 155/14, 155/16, 155/17, 156/1, 156/2, 191/2, 
205/1, 205/2, 206/3, 206/6, 986/9, 1021/4, 1021/13, 1059/1, 1066, 1071/2, 1071/4, 1074/6, 
1074/12,1074/13, 1074/14, 1095/3, 1095/4, 1095/6, 1122, 1124, 1125, 1128, 1131, 1132, 1074/8, 
64/1, 1046/2, 52/2, 24 v katastrálním území Bezděkovec. 

- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Obec Mileč – část  Bezděkovec č.p. 1, č.p. 24, č.p. 28, č.p. 2, č.p. 3, č.e. 6, č.p. 16, č.p. 36, č.p. 48, 
č.p. 59, č.p. 9, č.p. 60, č.p. 4, č.p. 41, č.p. 43, č.p. 44, č.p. 45, č.e. 7, č.p. 49, č.p. 50, č.p. 47, č.p. 54, 
č.p. 56, č.p. 19, č.p. 46, č.e. 11, č.e. 13, č.p. 17 a č.p. 10 

 

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, 

- 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 
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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 3.12.2021. 
 
 
Obdrží k vyvěšení na úřední desku: 
Obec Mileč, Mileč č.p. 23, 335 01  Nepomuk 1 

Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky): 
Obec Mileč, IDDS: 2sgau52 
 sídlo: Mileč č.p. 23, 335 01  Nepomuk 1 
Jana Grubrová, Bezděkovec č.p. 19, Mileč, 335 01  Nepomuk 1 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
 sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00  Plzeň 26 
Agroplyn Mileč-Maňovice s.r.o., IDDS: 8wpjxkt 
 sídlo: Maňovice č.p. 21, Mileč, 335 01  Nepomuk 1 
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s., IDDS: kfbeqhh 
 sídlo: Smetanova č.p. 195, Sedlec, 332 02  Starý Plzenec 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
  
  

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. 4/1, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 20/2, 20/3, 24, 25, 33, 34, 35, 46, 48, 49, 50, 52, 53/1, 54, 57, 58, 
59, 60, 61, 63/1, 66, 67, 70, 71, 74, 77, 79, 12, 10, 64, parc. č. 2, 3/1, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/10, 
6/14, 13/1, 13/2, 15/1, 15/3, 15/4, 15/5, 17/1, 19/2, 19/5, 19/6, 20/2, 49, 52/1, 54, 55, 65/1,65/2,  
69/1, 74, 83, 90, 155/3, 155/6, 155/7, 155/11, 155/12, 155/14, 155/16, 155/17, 156/1, 156/2, 191/2, 
205/1, 205/2, 206/3, 206/6, 986/9, 1021/4, 1021/13, 1059/1, 1066, 1071/2, 1071/4, 1074/6, 
1074/12,1074/13, 1074/14, 1095/3, 1095/4, 1095/6, 1122, 1124, 1125, 1128, 1131, 1132, 1074/8, 
64/1, 1046/2, 52/2, 24 v katastrálním území Bezděkovec 

- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Obec Mileč – část  Bezděkovec č.p. 1, č.p. 24, č.p. 28, č.p. 2, č.p. 3, č.e. 6, č.p. 16, č.p. 36, č.p. 48, 
č.p. 59, č.p. 9, č.p. 60, č.p. 4, č.p. 41, č.p. 43, č.p. 44, č.p. 45, č.e. 7, č.p. 49, č.p. 50, č.p. 47, č.p. 54, 
č.p. 56, č.p. 19, č.p. 46, č.e. 11, č.e. 13, č.p. 17 a č.p. 10 



Č.j. VŽP/13/2022 - HoL str. 8 

 
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): 
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 územního plánování, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 
335 01  Nepomuk 1 
Obecní úřad Mileč (silniční správní úřad, orgán ochrany přírody a krajiny), Mileč č.p. 23, 335 01  
Nepomuk 1 
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