
Městský úřad Klatovy Odbor životního prostředí

Městský úřad Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 376 347 111 | DS: 24ebrt5

Spisová zn.: ZN/ŽP/1491/22
Číslo jednací: ŽP/8817/22/Kli
Vyřizuje: Ing. Klimentová 
Tel.: 376 347 383
E-mail: gklimentova@mukt.cz
Datum: 19. 10. 2022

Výzva k odstranění nedostatků žádosti a splnění podmínek pro vydání 
kolaudačního rozhodnutí ke kolaudačnímu řízení ke stavebnímu záměru 

„Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“

Zdejší odbor životního prostředí obdržel dne 11. 8. 2022 žádost o vydání kolaudačního 
souhlasu ke stavebnímu záměru „Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“ 
podle ust. § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 
jen „stavební zákon“) a § 15 č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). 
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí na základě kontrolní prohlídky stavby 
dne 7. 10. 2022 rozhodl usnesením pod č.j. ŽP/8516/22 ze dne 10. 10. 2022 o provedení 
kolaudačního řízení.

Vzhledem k tomu, že shora uvedená žádost neobsahuje náležitosti předepsané v ust. 
§ 45 odst. 1 ve spojení s ust. § 37 odst. 2 níže uvedeného správního řádu, v daném 
případě další náležitosti, které stanoví zákon (ust. § 115 odst. 2 vodního zákona 
s odkazem na vyhlášku číslo 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření 
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění 
pozdějších právních úprav, dále jen „vyhláška“)

vyzývá

Vás Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí v souladu s ust. § 45 odst. 2 
zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních úprav (dále jen 
„správní řád k odstranění nedostatků žádosti podané dne 11. 8. 2022 ve výše uvedené 
věci, a to doplněním podkladů:

1. Doklady o výsledcích tlakových zkoušek všech stok jednotlivých řadů kanalizace 
v délkách odpovídající dokumentaci skutečného provedení.

2. Kamerové zkoušky všech stok jednotlivých řadů kanalizace v délkách 
odpovídající dokumentaci skutečného provedení.

3. Předložení kanalizačního řádu (ve dvou vyhotovení) ke schválení vodoprávnímu 
úřadu dle ust. § 14 odst. 3 zákona č 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
se stanoviskem správce povodí.

4. Doklady o množství a způsobu nakládání s odpady vzniklými v průběhu 
provádění stavby.

5. Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (popis změn a jejich 
porovnání s povolením stavby).

6. Závazné stanovisko MěÚ Klatovy – Odbor dopravy ke kolaudačnímu řízení.
7. Bude předložena dokumentace stavby propustků k dodatečnému stavebnímu 

povolení, společně se žádostí o dodatečné povolení stavby se všemi zákonnými 
náležitostmi a přílohami.

Dle rozdělovníku
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Ve smyslu ust. § 39 odst. 1 správního řádu se Vám pro odstranění nedostatků žádosti 
určuje přiměřená lhůta, a to usnesením doručeným současně s touto výzvou. 

Pokud v určené lhůtě neodstraníte podstatné vady žádosti, správní orgán ve smyslu 
ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu a dle ust. § 122 odst. stavebního zákona 
řízení o žádost o kolaudační rozhodnutí zamítne.

Dále upozorňujeme stavebníka, že přebytečný výkopový materiál, který byl během 
stavební akce shromažďován na mezideponiích p.č. 263, 272/1, 272/3, 272/5, 272/8 a 
272/10 v k.ú. Předslav a na pozemku 67/3 v k.ú Měcholupy, bude předán oprávněné 
osobě a řádně zlikvidován, dle §13 odst. e) zákona 541/2020 Sb. o odpadech. Doklady o 
množství a způsobu nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění stavby budou 
předloženy zdejšímu správnímu orgánu.

Ing. Jiří Uhlík
služební číslo 414 843 
zastoupení ved. odboru ŽP 
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Doručí se
ADESTIK s.r.o. se sídlem Vrhaveč 99, 339 01 Klatovy IČO 25247069 zastupující na 
základě plné moci Obec Předslav se sídlem Předslav 124, 339 01 Klatovy

Na vědomí
Obec Předslav se sídlem Předslav 124, 339 01 Klatovy
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