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R O Z H O D N U T Í 
O POVOLENÍ K PROVEDENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA 

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
 
 

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad 
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm.c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 11 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle 
ustanovení § 15 odst.1 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 

vydává k žádosti: 

Obce Chrást, IČO 257851, tř. Čs. odboje 133, 330 03 Chrást u Plzně, 
kterou zastupuje D - PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., odštěpný závod Plzeň, IČO 

26760312, alej Svobody 56, 323 18 Plzeň 
  

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona 
 

stavební povolení k provedení stavby vodního díla: 
 

Vodovod Chrást- 1.část - ulice Pod Školou, Mlýnská, Hutní, Plovární, Smědčická 
 
na pozemcích: parc. č. 16/1, 17, 527/2, 540/14, 542/6, 542/32, 561/1, 562/2, 562/9, 562/10, 572/5, 
572/16, 574, 575/2, 575/5, 576/1, 576/11, 576/12, 576/14, 576/16, 577/1, 584/1, 584/2, 584/3, 
584/4,584/7, 605, 626, 634/1, 824, 843/11, 843/13, 843/14, 1073 v katastrálním území Chrást u Plzně 
 
Účel stavby: Stavba pro vedení pitné vody 
 
Předložená dokumentace řeší: 
V rámci stavby bude vybudován vodovod v tomto rozsahu: 
Horní tlakové pásmo: 
V1              HTP 160x14,6, délka 683,08 m, materiál polyetylén SDR 11-PE 100, PN 16 
V4 - 1.část  HTP 160x14,6, délka 416,10 m, materiál polyetylén SDR 11-PE 100, PN 16 
V4 - 2.část  HTP 160x14,6 délka 582,79 m, materiál polyetylén SDR 11-PE 100,  PN 16  
 
Dolní tlakové pásmo: 
V5             DTP   90x5,4, délka 245,31 m, materiál polyetylén SDR 17-PE 100  PN 10  
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V6             DTP   90x5,4, délka 147,29 m, materiál polyetylén SDR 17-PE 100  PN 10 
 
Celkem bude vybudován vodovod v délce 392,60 m z 90x5,4 mm, v délce 1681,97 m z 160x14,6 
Redukční šachta je o rozměrech 2600x1750x1850 mm. 
 
Popis jednotlivých řadů: 
Řad V1, DN 160 (HTP) je navržený jako hlavní zásobovací řad, pokračuje od propojení se stávajícím 
vodovodem DN 250 v křižovatce Uhelné a nám. Čs. Legií, nezpevněným územím podél rozptýlené 
zástavby RD, přechází svah na Školní ulici a pokračuje při okraji místní živičné ulice Pod Školou. 
V křižovatce s Mlýnskou ulicí přepojuje řad V4-1 část DN 150, pokračuje při okraji štěrkové Mlýnské 
ulice, kde je v místě výhledového přepojení V2, DN 150 HTP v křižovatce s ulicí Pod Nádražím 
zakončený zaslepenou odbočkou a podzemním hydrantem. 
 
Řad V4-1.část, DN 160 (HTP) pokračuje od propojení s řadem V1, DN 160 v křižovatce místních 
ulic Pod Školou a Mlýnská, místní rozbitou živičnou komunikací k řece Klabavě, kterou přechází 
řízeným protlakem DN 225 v místě brodu, pokračuje místní, štěrkem a rozbitou živicí zpevněnou 
silnicí k propustku mlýnského náhonu, který podchází řízeným protlakem DN 225 k VB 121, kde 
plynule navazuje V4-2.část, DN 160 mm. 
 
Řad V4-2.část, DN 160 (HTP) navazuje na řad V4-1 část ve VB 121, pokračuje místní prostorově 
stíněnou, v dolní části živicí, v horní části štěrkem zpevněnou Smědčickou ulicí. V křižovatce 
Plovární/ Smědčická/ Hutní v dolním Chrástu přepojuje přes redukční šachtu RŠ 1 řad V5, DN 90 
(DTP). Řad 4-2.část pokračuje prostorově stísněnou silnicí  Smědčickou ulicí. Trasa vodovodu do 
staničení 430,7 je vedena polní štěrkovou silnicí, dále pokračuje při okraji ke staničení 568,91. Řad je 
zakončený ve štěrkové silnici na hranici katastru ( v místě předávacího bodu pro následně prodloužení 
vodovodu ) odvzdušňovacím hydrantem. V místě případného výhledového prodloužení vodovodu pro 
chatovou oblast Sedlecko je na trase navržená zaslepená odbočka. 
 
Řad V5, DN 90 (DTP) je navržený pro zásobování zástavby stísněné štěrkové Hutní ulice. Na redukci 
tlaku je za propojením s řadem V4-2.část v křižovatce Smědčická/Plovární/Hutní navržená redukční 
prefabrikovaná šachta RŠ1. Řad je oboustranně propojený s řadem V6, DN 90. 
 
Řad V6, DN 90 (DTP) je navržený pro zásobování zástavby prostorově stísněné štěrkové Plovární 
ulice. Na řadu je navržena zaslepená odbočka pro případné výhledové prodloužení vodovodu pro 
chatovou kolonii. Na zokruhování vodovodu DTP je navržené oboustranné uzavíratelné propojení 
řadů V5 a V6, DN 90. 
 
Redukční šachta je navržena na snížení přetlaku na hodnotu max. 0,6 MPa, viz ČSN 735401, je pro 
zástavbu dolního Chrástu, vymezená ulicemi Hutní a Plovární na řadu V5, DN 90, navržená 
monolitická železobetonová redukční šachta vnitřních rozměrů 2600x1750x1850. Šachta je vystrojená 
zdvojenou redukční soupravou se šoupátky, montážními tvarovkami a lapači nečistot.  
 
 
Orientační určení polohy vodního díla souřadnicemi X, Y:  
začátek: X = 1065987,48                 Y =813459,55 
konec:   X = 1065824,27                 Y =812537,21 
 

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení 
 § 115 odst. 1 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti: 
   
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem  

ve vodoprávním (stavebním) řízení, kterou zpracoval Jaroslav Krpejš, ČKAIT 0200577, IČ 
12833541 v 01/2013. Případné změny oproti předložené projektové dokumentaci nesmí být 
provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem a výše uvedeným projektantem. 
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2. Před zahájením stavby si stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými 
osobami.  

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky.   

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 7/2015. 
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích  

pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení vyhlášky č.428/2001 Sb., kterou se 
provádí zákon 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 a příslušné 
technické normy, zejména platné normy pro tento druh stavby. 

6. Před zahájením prací je nutno si zajistit vytýčení průběhu podzemních vedení (od jejich vlastníků), 
popřípadě postupovat dle jejich požadavků. 

7. Po dobu stavby nutno zajistit bezpečný přístup k přilehlým nemovitostem. Musí být zajištěna 
možnost příjezdu zejména vozidel lékařské pomoci, hasičským sborům a nutné dopravní obsluze. 
Případné omezení bude pouze na nezbytně nutnou dobu. 

8. Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 

9. Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny v souladu s předloženým plánem kontrolních 
prohlídek. Stavebník má povinnost oznámit vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu 
kontrolních prohlídek stavby. 

10. Stavebník splní povinnosti vyplývající z ustanovení § 22 – 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, v platném znění.  

11. Ze závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ze dne 30. 1. 2013 pod 
č. j.: HSPM-5054-8/2010 ÚPP plyne: 
- Splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného p. Jiřím Kupilíkem dne 

14. 1. 2013 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a 
technických předpisů. 

- Při řízení k užívání stavby doložit splnění požadavků § 6, § 7 vyhlášky č. 246/20001 Sb. O 
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. 

- Písemně oznámit HZS Plzeňského kraje, Krajskému operačnímu a informačnímu středisku, 
Kaplířova 9, Plzeň v předstihu termín uzavírky vozovek - i částečné (jmenovitě) a dobu trvání 
uzavírky. 

12. Z vyjádření VODÁRNY PLZEŇ a.s. ze dne 30. 1. 2013 pod zn. 2013/00546 plyne: 
- Zahájení prací bude předem oznámeno provozu vodovodů v Plzni, Údolní 6, tel. 377413447 
- Nejpozději do kolaudačního řízení budou smluvně vyřešeny vztahy majitelů související 

vodohospodářské infrastruktury vodovodu a splněny podmínky plynoucí ze zákona č. 274/2001 
Sb., v platném znění 

- Připojování nově zřizovaného vodovodního řadu se dotkne zástavby v přilehlé části obce. 
Dodavatel stavby projedná s odpovědným provozem vodovodů způsob a termín napojení 
s předstihem, aby mohla být splněna podmínka, uvedená v zákoně č. 274/2011 Sb. v § 9 a 
odběratelé vody byli informováni o plánovaném přerušení dodávky vody minimálně 15 dní 
předem. To znamená projednání každého přerušení dodávky vody cca 25 dní před realizací. 

- Napojení na stávající vodovodní řad bude provedeno za přítomnosti pracovníků provozu 
vodovodů. 

- Zástupce provozu vodovodů Plzeň bude přizván před záhozem rýhy budovaného vodovodního 
řadu ke kontrole prací a k předepsané tlakové zkoušce. 

- Seřízení redukčních ventilů pro dolní tlakové pásmo bude zajištěno dodavatelem stavby a bude 
provedeno za přítomnosti zástupce provozu vodovodů Plzeň. 

- Zástupce provozu vodovodů bude zván na kontrolní dny stavby. 
- Pracovníci VODÁRNY PLZEŇ a.s. budou přizváni k technické přejímce stavby. 
- Vodovod bude před uvedením do provozu řádně vypláchnut a vydesinfikován a bude proveden 

rozbor dodávané vody.  
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13. Ze stanoviska Povodí Vltavy, státního podniku ze dne 12. 2. 2013 pod zn. 9196/2013/343-Pe SP-
2013/1267 plyne: 
- Dle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů bude zpracován havarijní plán po dobu stavby 
- Bude vypracován povodňový plán platný po dobu stavby 
- Vodovodní řad bude při přechodu vodního toku Klabava uložen minimálně 1 metr pod 

současné dno a místo přechodu bude označeno na obou březích 
14. Ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 8. 

4. 2013 pod zn. 6076/21/2013 plyne: 
- Ke kolaudaci bude předložen doklad o zdravotní nezávadnosti materiálu použitého k výstavbě 

vodovodu ve smyslu č. 409/2005 Sb. Současně bude doložena zdravotní nezávadnost vody 
laboratorním rozborem dle vyhl. č. 252/2004 Sb. 

15. Ze stanoviska Magistrátu města Plzně, odboru dopravy ze dne 17. 5. 2013 pod č. j.: 
MMP/104200/13 plyne: 
- Přechodnou úpravu na pozemních komunikacích pro jednotlivé etapy výstavby stanoví 

v souladu s § 77 zákona o silničním provozu Magistrát města Plzně, odbor dopravy po 
předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Předložený návrh úprav pro 
jednotlivé etapy bude minimálně 30 dní před zahájením prací upřesněn, popř. aktualizován a na 
základě žádosti zhotovitele bude dopravní značení stanoveno. K žádosti je nutné předložit 
zákres stávající úpravy. 

- Před vlastním zahájením stavebních prací požádá zhotovitel příslušný silniční správní úřad, 
Magistrát města Plzně o povolení zvláštního užívání dle § 25 odst. 6 c) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tj. provádění 
stavebních prací a dále požádá tento úřad (nejpozději 30 dní před zahájením prací podle § 39 
odst. 3 vyhlášky č. 104/1997 Sb.) o uzavírku dle § 24 zákona. 

16. Z vyjádření Vodárenské a kanalizační a.s. ze dne 18. 4. 2013 pod sp. zn. 110/2013 plyne nutnost 
projednat smluvní záležitosti, které vyplývají ze zákona č. 274/2001 Sb., týkající se provozně 
souvisejících vodovodních řadů a majetkoprávních vztahů k navrženým vodovodům. 

17. Zařízení staveniště bude umístěno mimo stanovené záplavové území. V záplavovém území je 
možné krátkodobě uložit pouze nezbytně nutné množství materiálu a výkopového materiálu a 
výkopové zeminy, a to pouze na nezbytně nutnou dobu, zabezpečené proti odplavení v případě 
povodně. V případě akutního nebezpečí povodně a při povodni nelze stavební práce v záplavovém 
území provádět. Pro dobu stavebních prací bude vypracován povodňový plán akce a předložen 
povodňové komisi obce Chrást. Bez schválení povodňového plánu povodňovým orgánem obce 
Chrást nelze stavební práce zahájit. Stavební a dopravní technika bude v dobrém technickém stavu. 
Případné úniky ropných produktů z techniky budou bezodkladně ekologicky zneškodňovány. Při 
stavebních pracích bude postupováno tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodním toku. 
Po skončení stavebních prací bude dotčené území uklizeno a vráceno do původního stavu.  

18. Ze sdělení pro investora Magistrátu města Plzně, odboru životního prostředí ze dne 22. 4. 2013 pod 
č. j.: MMP/079040/13 vyplývá: 
-Při realizaci stavby budou respektovány stávající dřeviny a stavebník bude postupovat v souladu 
s ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině, ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích 

19. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu - § 122 stavebního zákona. 
 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:  

Obec Chrást, tř. Čs. odboje č. p. 133, 330 03 Chrást u Plzně 
 
 

Odůvodnění 
 

Magistrát města Plzně obdržel dne 10. 4. 2013 žádost Obce Chrást, IČO 257851, tř. Čs. odboje 
133, 330 03 Chrást u Plzně, kterou zastupuje D – PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., 



 5

odštěpný závod Plzeň, IČO 26760312, alej Svobody 56, 323 18 Plzeň o stavební povolení k provedení 
stavby vodního díla.  
 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle § 6) vyhlášky č. 432/2001 Sb.,  
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to: 

- Projektová dokumentace Vodovod Chrást 1. část – ulice Pod Školou, Mlýnská, Hutní, 
Smědčická, kterou vypracoval pan Jaroslav Krpejš, ČKAIT 0200577, IČ 12833541 v 01/2013 
pod č.zak. 09-2012 

- Plná moc k zastupování stavebníka ze dne 27. 3. 2013 
- Územní rozhodnutí č. 5092, vydané Magistrátem města Plzně, odborem stavebně správním dne 

29. 3. 2012 pod č. j.: MMP/068339/12 
- Rozhodnutí – oprava zřejmých nesprávností, vydaná Magistrátem města Plzně, odborem 

stavebně správním dne 6. 3. 2013 pod č. j.: MMP/050884/13 
- Souhlas dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona, vydaný Magistrátem města Plzně, odborem 

stavebně správním dne 16. 4. 2013 pod č. j.: MMP/081097/13 
- Plán kontrolních prohlídek 
- Stanovisko Magistrátu města Plzně, odboru dopravy ze dne 17. 5. 2013 pod č. j.: 

MMP/104200/13 
- Sdělení pro investora, vydané Magistrátem města Plzně, odborem životního prostředí dne 22. 

4. 2013 pod č. j: MMP/079040/13 
- Vyjádření Vodárenské a kanalizační a.s. ze dne 18. 4. 2013 pod sp. zn.: 110/2013 
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Chrást  
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 741/2013-SML mezi Povodím 

Vltavy, státním podnikem a Obcí Chrást 
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 

8.4.2013 pod zn. 6075/21/2013 
- Udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy 

v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami – 
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 5. 4. 2013 pod zn. 13781625 

- Vyjádření o existenci podzemních sítí vodovodu a kanalizace, vydané VODÁRNOU PLZEŇ 
a.s. pod č. j.: 368/06/10 ze dne 23. 6. 2010, které bylo prodlouženo 18. 2. 2013 

- Vyjádření RWE ze dne 5. 11. 2012 pod zn.: 5000708210 a ze dne 18. 2. 2013 pod zn.: 
5000747281 

- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací – Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 
2. 11. 2012 pod č. j.: 188241/12 

- Vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 3.12.2012 
pod zn. 010016916 

- Vyjádření k existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 11. 1. 
2013 pod zn.: 25131/B/2013 

- Vyjádření VODÁRNY PLZEŇ a.s. ze dne 30. 1. 2013 pod zn.: 2013/00546 
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského záchranného sboru Plzeňského 

krajského ředitelství ze dne 30. 1. 2013 pod č. j.: HSPM-5054-8/2010 ÚPP 
- Stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení – Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 

12. 2. 2013 pod zn.: 9196/2013/343-pe SP-2013/1267 
- Rozhodnutí Magistrátu města Plzně, odboru dopravy o povolení zvláštního užívání místních 

komunikací spočívající v umístění inženýrských sítí v silničním pozemku – ze dne 30. 12. 2011 
pod č. j.: MMP/235298/11 

- Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Plzeň ze 
dne 17.20.2013 pod zn.: 2744/2013-OŘ PLZ-43M 

- Vyjádření Obce Chrást k přechodu náhonu protlakem ze dne 15. 2. 2013 
- Vyjádření Obce Chrást k úpravě PD ze dne 9. 11. 2012 
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 Podle § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu 
oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i 
dotčeným orgánům opatřením č. j.: MMP/132865/13 ze dne 21.6.2013 s tím, že současně upustil 
s vazbou na ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Současně 
bylo upozorněno, že k námitkám, které nebudou uplatněny do 10-ti dnů ode dne doručení oznámení o 
zahájení řízení, nebude přihlédnuto. 
 

Při ústním jednání i v rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:  
a)Projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou – panem Jaroslavem Krpejšem, 
ČKAIT 200577, IČ 12833541 - v 01/2013 pod č.zak. 09-20012 
 
b)K projektové dokumentaci stavby se vyjádřily nebo daly své stanovisko tyto dotčené orgány: 
Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí 
Magistrát města Plzně, odbor dopravy 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství 
 
c)K záměru stavby vodního díla bylo vydáno Magistrátem města Plzně, odborem stavebně správním 
územní rozhodnutí č. 5092, č. j.: MMP/068339/12 ze dne 29. 3. 2012.  Dále bylo vydáno rozhodnutí – 
oprava zřejmých nesprávností – pod č. j.: MMP/050884/13 ze dne 6. 3. 2013 
Souhlas dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona, vydaný Magistrátem města Plzně, odborem stavebně 
správním dne 16. 4. 2013 pod č. j.: MMP/081097/13 
 
 
d)Jednotlivá stanoviska byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Připomínky, 
které jsou řešeny projektem stavby, nejsou stanoveny jako podmínky tohoto rozhodnutí. 
 
e)Posouzení vodoprávního úřadu: 
V průběhu vodoprávního řízení bylo zjištěno, že projektová dokumentace splňuje technické 
požadavky na vodní díla a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně 
ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 
Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení vodního díla, 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. 
Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla 
zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
Účastníci řízení podle vodního a stavebního zákona v souladu s § 69 odst. 2 správního řádu:  

Obec Chrást, tř. Čs. odboje č. p. 133, 330 03 Chrást u Plzně, 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
 
Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona: 
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha; Vodárenská a kanalizační a.s., Nerudova 
982/25, 305 92 Plzeň; RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 65702 Brno; ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín; ČEZ ITC Services a.s., Duhová 3/1531, 140 53 Praha, 
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, Ing. Jiří Smutný, 
Štěpánka Smutná; účastníci řízení identifikovaní pomocí označení pozemků a staveb evidovaných 
v katastru nemovitostí: parc.č. 43/3, 43/14, 43/2, 42, 41/1, 35, 34/3, 34/5, 34/1, 31, 29, 25, 23, 24, 19, 
20, 21, 16/2, 18/2, 18/1, 906/1, 906/2, 905/2, 905/7, 905/3, 845/3, 844, 845/4, 845/6, 843/2, 845/1, 
845/2, 846, 905/8, 905/1, 905/9, 895/1,880, 843/10, 870/3, 843/1, 857, 853/3, 853/3, 853/5, 853/6, 
853/4, 843/6, 843/5, 843/7, 849/3, 848, 843/12, 843/16,840, 841, 843, 838, 836, 833, 831/1, 830, 828, 
15/2, 827, 540/10, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 803/2, 803/5, 839, 803/4, 835,825, 526, 540/3, 540/9, 540/11, 582, 
583, 593, 592, 584/6, 584/5, 591, 589/1, 589/3, 588/6, 587, 596, 597, 586,585, 624, 625, 623, 603/2, 
603/3, 607, 606, 623, 622, 621, 620, 618, 608, 609, 619, 617, 610, 612, 615, 613, 552,560/7, 560/6, 
560/3, 614, 588/9, 635, 636, 637, 638/1, 639, 634/2, 640, 652, 643/1, 643/3, 634/4, 644, 628, 629,630, 
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631, 632, 633, 645, 646, 648/9, 575/1, 560/2, 560/1, 560/4, 560/5, 561/4, 561/9, 561/6, 561/8, 561/7, 
575/3,561/3, 561/2, 563, 565, 567, 568, 562/1, 569/12, 569/15, 575/2, 575/5, 574, 572/16, 572/15, 
576/11, 576/1, 576/14,576/16, 1073, 527/2 v katastrálním území CHRÁST U PLZNĚ, parc. č. 542/1, 
529/1, 527/1 v katastrálním území SMĚDČICE. 
 
 

Speciální stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou (liniovou), s 
velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňovalo oznámení vodoprávního řízení formou veřejné 
vyhlášky (§ 144 odst. 1 správního řádu). 
 
 

Poučení účastníků  
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 až 86 správního 

řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, 
Škroupova 18, Plzeň podáním učiněným u správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal. 

V souladu s § 40 odst. 1 správního řádu se do běhu lhůty pro odvolání nezapočítává den 
doručení rozhodnutí. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty 
nejbližší příští pracovní den. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 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. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 
 
 
                                                                                                          
 

Ing. Ludmila Šormová 
referent odboru stavebně správního 

Magistrátu města Plzně  
  

 "otisk úředního razítka" 
 
  
  
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úředních deskách a elektronických úředních 
deskách Magistrátu města Plzně, Obecního úřadu Chrást a Obecního úřadu Smědčice. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti. 
 
 
 

Doručí se: 
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 
D - PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., odštěpný závod Plzeň, IDDS: 96qdr2w 
  
Další účastníci řízení: 
dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu veřejnou vyhláškou 
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Dotčené orgány: 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a 
MMP, Odbor dopravy, Škroupova č. p. 1900/5, Vnitřní město, 306 32 Plzeň 
MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č. p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň 
 
Žádáme o vyvěšení, sejmutí a zaslání potvrzené písemnosti zpět: 
Obecní úřad Chrást, IDDS: g2gb2h5 
MMP, Odbor správních činností, nám. Republiky č. p. 1/1, 306 32 Plzeň 1 
Obecní úřad Smědčice, IDDS: ceway9p 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve 
výši 3000 Kč byl zaplacen dne 15. 7. 2013. 
 
 
Příloha pro stavebníka (zmocněného zástupce):  
- 1x ověřená projektová dokumentace, 1x štítek – bude zaslána (předána) po nabytí právní moci. 
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