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Stavba vodních děl ,,Lomec u Klatov - výstavba malých vodních nádží _ 1. etapa _

LIPOC 4 a LIPOC 5" s umístěním na níže uvedených pozemcích v k.ú. Lomec
u KIatov a Vacovy - prodloužení platnosti stavebního povolení a změna stavby
před jejím dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby

ROZHODNUTi:

Městský Úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný
vodoprávní Úřad podle ust. §§ 104 a ,106 zákona číslo 25412001 Sb,, o vodách
a o změně některyich zákonŮ (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,vodní zákon"), vsouladu s ust. § 11 zákona číslo 50O|2OO4 Sb., správní řád, ve znění
PozdějŠÍch právních úprav (dále jen,,správní řád") a dle ust. § 15 odst. 1 písm. d)zákona
ČÍslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon")

žadateli
Obchodní firma: Milan Vacovský - zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná

v obchodním rejstříku
sídlo: Točník 105, 339 0'1 Klatovy
ldentifikační číslo: 167 19786

l. prodlužuje
podle ustanovení § 115 odst" 4 stavebního zákona platnost stavebního povolení
ke zřízení stavby vodních děl ,,Lomec u Klatov - výstavba malých vodních nádrží
- 1. etapa - LlPoC 4 a LlPoC 5" s umístěním na p p č,12413, 12812, 129, 13Ol1,
13012, 130/3, 13014, 130/5, 130/6, 13017 , '136/3, 136/5, 13811 , 14Ol3 v k,ú Lomec
u Klatov a na p.p.č. 3B7 l 1, 3B7 12, 397 l 1, 397 12, 39B, 4O3, 406, 41 1, 4121 1 v k.ú.
Vacovy vydané rozhodnutím MěÚ Klatovy, odborem ŽP poa ó,j.. ŽPl4723i 11lŠp
ze dne 19. 5,2011,
a to do 31. 5. 2017.

lI. povoluje
Podle ustanovení § 11B stavebního zákona změnu stavby před jejím dokončením,
sPoČÍvající v prodlouŽení lhŮty k dokončeni stavby vodních děl ,,Lomec u Klatov -
výstavba malých vodních nádrží - 1, etapa - LlPoC 4 a LlPOC 5" s umístěním
na p.p.č, 12413, 12Bl2, 129, 130/1, 13012, 130/3, 13Ol4, 130/5, 130/6, 1 3Ol7, 1g613,
136/5, 13811,14013 vk.ú. LomecuKlatovanap.p,č.3B7l1,3B712,3g7l1,3g712,3g8,
403, 406, 411,41211v k,ú. Vacovy prováděné podle povolení Měú Klatovy, odboru
Žp pod č.j,: Žpl4723l11lŠp ze dne 19 5 2011,
LhŮta k dokončení stavby, stanovená podmínkou č. 9 stavebního povolení, se mění
tak, že stavba bude dokončena do 31.12,2019.
Ostatní podmínky stavebního povolení zůstávaji v p|atnosti.
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odůvodněni:

lng. Jiří Tág|, bytem Měchurova 354, 339 01 Klatovy zastupující na základě plné moci
Milana Vacovského - zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obchodním
rejstříku se sídlem Točník 105, 339 O1 Klatovy - lČ 16719786 požádal podáním
doručeným dne 23. 4. 2014 o prodloužení platnosti stavebního povolení ke zřízení
stavby vodních děl ,,Lomec u Klatov - výstavba malých vodních nádrží - 1. etapa - LlPOC
4 a LlPOC 5" s umístěním na p p č. 12413, 12Bl2, 129, 13011,13012,130/3, 13014,130/5,
130/6, 13017,136/3, 136/5, 13Bl1,14013 vk.ú. Lomecu Klatovanap.p.č,3B711,3B712,
397l1,39712,398, 403, 406,411,41211 v k.ú. Vacovy (povolení vydáno MěÚ Klatovy,
odborem Že poo č,j,, ŽPl4723l11lŠp ze dne 19. 5. 2011) s odůvodněním, že dosud
nebyla získána dotace ze státních fondů. Zároveň bylo požádáno o prodloužení lhůty
k dokončení uvedené stavby.

Podáním žádosti bylo zahájeno správní řízení podle příslušných ustanovení
stavebního zákona a v souladu s ust. ust. § 44 odst. 1 správního řádu,

Vzhledem k tomu, že místo stavby je všem účastníkům řízení známo, upustil zdejší
odbor životního prostředí od místního šetření a stanovil lhůtu k uplatnění námitek
do,10 dnů od doruóení oznámení s upozorněním, že na pozdější námitky nebude brán
zřetel. Oznámení o zahájení řízení bylo zároveň doručeno veřejnou vyhláškou (řízení
s velkým počtem účastníků).

V uvedené lhůtě neby|y vzneseny žádné námitky, bránící prodloužení platnosti
stavebního povolení dle ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona a povolení zmény stavby
před jejím dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby dle ust. § 118
stavebního zákona.

Speciální stavební úřad v provedeném řizení posoudil uvedené důvody a vzhledem
k tomu, že předpoklady a podmínky, za kterých bylo stavební povolení vydáno se
nezměnily, zejména zůstala v platnosti stanoviska spolupůsobících dotčených orgánů,
žádosti vyhověl. V řízení o změně stavby před jejím dokončením nebyly zjištěny žádné
okolnosti, které by bránily prodloužení lhůty k dokončení stavby.

Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno.

poučení účastníků :

Proti tomuto rozhodnutí může úóastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1

správního řádu odvolání, ve lhůtě 1Sti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, podáním učiněným u Městského úřadu Klatovy,
Odboru životního prostředí v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý úóastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný
počet stejnopisů, vyhotovíje správní orgán na náklady účastníka.
Včas podané odvolání má podle ust, § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutíje nepřípustné.

lng, Jana Michálková, v.r.
vedoucí odboru Žp

oTlSK ÚŘroNíHo RAZíTKA
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Doručí se:
účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a ust, § 109 písm. a)

stavebního zákona (do vlastních rukou)
lng. Jiří Tágl, bytem Měchurova 354, 339 01

Milana Vacovského - zemědělský podnikatel
rejstříku se sídlem Točník '105, 339 01 Klatovy

Klatovy zastupující na základě plné moci
- fyzická osoba nezapsaná v obchodním
- lČ 16719786

účastníci řízení podle ust. § 27 odst.2 správního řádu a ust. § 115 odst,4 a 5 vodního
zákona (veřeinou vvhláškou)
Město Janovice nad Úhlavou
Obec Lomec
PovodíVltavy, s.p,, Holečkova B, 15O 24 Praha 5

účastníci řízení podle ust. § 27 odst.2 správního řádu a ust. § 109 písm. e) stavebního
zákona (veřeinou vyhláškou)
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb
katastrální území Lomec u Klatov: p.p.ó. 14411, 14515,52, 386/3, 38612,386/1, 11611,

11612, 11613, 11712
katastrální území Týnec u Janovic nad Úhlavou,.20615

vlastníci veřejné technické infrastruktury
ČrZ DistriUuce, a.s,, Guldenerova 19,303 28Plzeň

Dotčené správní úřady
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí - orgán ochrany ZPF
Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR
Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a UP
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí - orgán státní správy ochrany přírody
Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce
v Klatovech po dobu 15 dnů (s potvrzením vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)
Městský úřad Janovice nad Uhlavou - se žádostí o vyvěšení na úřední desce
v Janovicích nad Úhtavou po dobu 15 dnů (s potvrzením o vyvěšení a sejmutí vrátit zpět
na MěÚ Ktatovy, OŽP)
obecní úřad Lomec - se žádostí o vyvěšení na úřední desce vLomci podobu 15 dnŮ
(s potvrzením o vyvěšení a sejmutí vrátit zpět na MěU Klatovy, OŽP)
Obecní úřad Týnec - se žádostí ovyvěšení na úřední desce vTýnci podobu 15 dnŮ
(s potvrzenim o vyvěšení a sejmutí vrátit zpět na MěÚ Ktatovy, OŽr1

Na vědomí
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka,30420 Plzeň

Sejmuto dne :

Podpis a razílko orgánu, ktery potvrzuje vyvěšení a sejmutí,

@
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