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Městský úřad Klatovy  Odbor výstavby a územního plánování 

pracoviště Balbínova 59 
 

 

Spis. zn.: OVÚP/404/16/My    

Č.j.: OVÚP/2931/16/My   
 
 

 

Vyřizuje:: Ing. Martin Malý 
Tel.: 376 347 276 
E-mail: mmaly@mukt.cz 
Datum: 4.5.2016    

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 
 

Obec Obytce, IČO 00573574, Obytce 19, 339 01  Klatovy 1, 

kterou zastupuje  

Ing. Antonín Kavan, Nové Hamry 383, 362 24  Nové Hamry 

(dále jen "žadatel") podal dne 13.1.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 

nazvané: 

Obnova rybníka v obci Obytce 

na pozemcích parc. č. 32/2, 33, 240/11, 541/10, 541/16, 32/1, 541/1 v katastrálním území Obytce. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

 

Stavba obsahuje: 

- SO 01 Oprava hráze 

Stávající hráz na pozemku parc.č. 541/16 v k.ú. Obytce se rozšíří v celé délce směrem na 
pozemek parc.č. 33 v k.ú. Obytce. 

Stávající hráz bude ze strany návodního líce v délce 110 m dosypána a rozšířena pro umístění 
nového chodníku. Rozšíření koruny hráze bude o 2,0 m a celková šířka koruny hráze po jejím 
rozšíření bude 6,0 m. Návodní svah bude ve sklonu 1:3, sklon vzdušného svahu se nemění.  Kóta 
koruny hráze bude 473,40 Bpv, výška koruny hráze bude 3,5 m.  

- SO 02 Sdružený objekt 

Sdružený objekt je umístěn na pozemcích parc.č. 541/10, 541/16, 33 v k.ú. Obytce ve 
vzdálenosti 21,5 m od hranice pozemku parc.č. 32/1 v k.ú. Obytce a ve vzdálenosti 5,1 m od 
hranice pozemků parc.č. 34/3, 34/4 v k.ú. Obytce. 

Sdružený objekt je určen pro manipulaci s vodou, možnost vypouštění nádrže a převedení 
velkých vod. 

Sdružený objekt je obdélníkového půdorysu o max. vnějších rozměrech cca  4,6 x 31,5 m a výšky 
3,2 m. Dno sdruženého objektu je na kótě 470,80 Bpv, přelivová hrana je na kótě 472,65 Bpv. 

- SO 03 Odstranění sedimentu 

Odstraněním sedimentu dojde ke zvětšení plochy vodní hladiny rybníka v současné době na 
pozemcích parc.č. 33, 32/2 v k.ú. Obytce směrem na pozemek parc.č. 240/11 v k.ú. Obytce. 
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Rozšíření vodní plochy (litorální části) směrem na pozemek parc.č. 240/11 bude 
v severozápadním rohu u hranice s pozemkem parc.č. 240/35 v k.ú. Obytce. 

Provozní hladina (hladina stálého nadržení) rybníku bude na kótě 472,60 Bpv, dno rybníku po 
odstranění sedimentu bude na kótě cca 471,13 Bpv, dno litorálního pásma bude na kótě cca 
472,10 Bpv. 

- SO 04 Tůň 

Tůň je umístěna na pozemku parc.č. 240/11 v k.ú. Obytce ve vzdálenosti min. 7,1 m od hranice 
pozemku parc.č. 240/28 v k.ú. Obytce a ve vzdálenosti min. 3,0 m od hranice pozemku parc.č. 
240/34 v k.ú. Obytce a ve vzdálenosti min. 3,0 m od hranice pozemku parc.č. 68 v k.ú. Obytce. 

Provozní hladina (hladina stálého nadržení) tůně bude na kótě 474,80 Bpv, dno tůně bude na 
kótě cca 473,30 Bpv, dno litorálního pásma tůně bude na kótě 474,30 Bpv. 

- SO 05 Chodník 

Chodník je umístěn podél stávající komunikace na rozšířené části hráze rybníka na pozemcích 
parc.č. 541/16, 33 v k.ú. Obytce. Začátek úpravy bude u hranice s pozemkem parc.č. 541/24 
v k.ú. Obytce a konec úpravy bude u hranice s pozemkem parc.č. 32/1 v k.ú. Obytce.  

Chodník je navržen v základní šířce 2,0 m a v délce 106 m. Od komunikace je oddělen zvýšeným 
obrubníkem. Na straně vodní plochy bude obrubník převýšen o 60 mm nad plochu chodníku. 
Chodník bude spádován  v příčném sklonu 2% směrem ke stávající komunikaci.  Odvodnění 
chodníku a komunikace na hrázi rybníka bude pomocí nových uličních vpustí dešťové kanalizace 
do zátopy rybníka. Na straně vodní plochy bude podél chodníku zábradlí výšky 1,2 m. 

- SO 06 Přeložka nadzemního vedení O2 

Ze stávajícího sloupu vzdušného vedení sítí elektronických komunikací (SEK) na pozemku parc.č. 
541/1 v k.ú. Obytce u hranice s pozemkem parc.č. 32/3 v k.ú. Obytce se zemní kabel SEK povede 
směrem na pozemek parc.č. 541/1 v k.ú. Obytce a dále bude zemní kabel veden na pozemku 
parc.č. 541/16 v k.ú. Obytce směrem na hráz, kde bude pokračovat pod novým chodníkem až na 
pozemek parc.č.  32/1 v k.ú. Obytce na nový sloup umístěný na pozemku parc.č. 32/1 v k.ú. 
Obytce u hranice s pozemky parc.č. 541/16, 33 v k.ú. Obytce. Od sloupu bude pokračovat nové 
vzdušné vedení SEK přes pozemky parc.č. 32/1, 541/16, 541/10 v k.ú. Obytce na stávající sloup 
vedení SEK na pozemku parc.č. 541/10 v k.ú. Obytce. 

Zemní vedení SEK bude z kabelu TCEPKPFLE 20x4x06 délky cca 132 m. Minimální krytí zemního 
kabelu v chodníku bude 0,4 m. 

 

 Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 

odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 

11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje podle 

§ 87 odst. 2 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně, protože jde o záměr umisťovaný 

v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání 

spojené s ohledáním na místě na den 

9. června 2016 (čtvrtek) v 9:00 hodin 

se schůzkou pozvaných  

na místo stavby - hráz rybníka, pozemek parc.č. 541/16 v k.ú. Obytce. 
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Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být 

vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout 

do podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, 

úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické 

dohodě). 

Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního 

řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního 

jednání na místě: 

Na hrázi rybníka – pozemek parc.č. 541/16 v k.ú. Obytce 

Informace musí obsahovat údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a o veřejném ústním 

jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze 

usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. 

 

Poučení: 

Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí 

vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 

uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům 

a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se 

nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, 

se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení 

jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo 

stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má 

jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k 

sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 

rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, 

jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního 

předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen 

veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při 

plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování 

stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí 

nebo opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč 

tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 

stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj 

pozemek nebo stavbu. 
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz 

totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno 

jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České 

republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu 

identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 

právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 

 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík 

vedoucí odboru výstavby a územního plánování 

  

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů. 

 

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

 

 

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

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Obec Obytce, IDDS: wk2axch 

kterou zastupuje 

Ing. Antonín Kavan, Nové Hamry č.p. 383, 362 24  Nové Hamry 

 

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf 

Josef Vlček, Za Beránkem č.p. 779, Klatovy II, 339 01  Klatovy 1 

JUDr. Zdeňka Vlčková, Obytce č.p. 35, 339 01  Klatovy 1 

Drahomíra Mečlová, Obytce č.p. 72, 339 01  Klatovy 1 

Anna Karbusová, Na Varhánkách č.p. 859, 289 11  Pečky 

Kamila Kořánová, Kotíkovská č.p. 509/5, Severní Předměstí, 323 00  Plzeň 23 

Ing. Karel Ferus, Na Chmelnicích č.p. 1394/2a, Severní Předměstí, 323 00  Plzeň 23 

Dipl. Kfm. Martin Ferus, Zborovská č.p. 84/60, 150 00  Praha 5-Malá Strana 
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Jan Cupl, Obytce č.p. 21, 339 01  Klatovy 1 

Jaroslava Polomisová, Osina č.p. 29, Janovice nad Úhlavou-Petrovice nad Úhlavou, 340 22  Nýrsko 

Josef Mazanec, Obytce č.p. 20, 339 01  Klatovy 1 

Josef Marek, Obytce č.p. 87, 339 01  Klatovy 1 

Valerie Marková, Obytce č.p. 87, 339 01  Klatovy 1 

Václav Lorenc, Obytce č.p. 3, 339 01  Klatovy 1 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

  

dotčené správní úřady 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k 

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01  Klatovy 1 

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01  Klatovy 1 

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p 

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Klatovy, IDDS: 5ixai69 

 

Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí (dodejky) 

- se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 30  dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP 

MěÚ Klatovy) 

 

Obecní úřad Obytce (dodejky) 

- se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Obytcích po dobu 30  dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP 

MěÚ Klatovy) 
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