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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Stavební úřad MÚ Sušice, 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 
30.5.2014 podal 

Josef Šíma, nar. 10.3.1981, Frymburk 11, 342 01  Sušice 1, zastoupen 
Marie Brázdová, nar. 9.2.1959, Nábřeží 1. máje 1935, Pozemní stavby Písek-Tresk s.r.o., 397 
01  Písek 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

"Studna vrtaná + vodovod ke stavbě pro ustájení skotu k.ú. Frymburk u Sušice, parcela číslo 806" 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 806 (orná půda) v katastrálním území Frymburk u Sušice.  

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- jedná se o stavbu vrtané studny a vodovodní přípojky pro napájení masného skotu v uvažované 
stavbě stáje.  

Umístění stavby na pozemku: 
- stavba vrtané studny bude umístěna na pozemku p.č. 806 v k.ú. Frymburk u Sušice, a to 11,00 m od 

společné hranice pozemků p.č. 806 a 805, a 17,00 m od společné hranice pozemků p.č. 806 a 803/1 
v k.ú. Frymburk u Sušice.  

Určení prostorového řešení stavby: 

- stavba vrtané studny bude do 6 m zapažena trubkou o prům. 160 mm, dále bude do celkové hloubky 
30 m zapažena trubkou PVC Js 125/3,2 

- vodovodní přípojka bude PPR Dn 34, dl. 12 m. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí 
- stavba je v souladu s ust. § 90 písm. b), c), d) a e) stavebního zákona. 

Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou situací umístění stavby M 1:500. 
2. Na stavbu vrtané studny bude vydáno stavební povolení speciálním stavebním úřadem MÚ Sušice 

OŽP. Součástí žádosti o stavební povolení bude pravomocné územní rozhodnutí o stavbě příslušné 
stáje. 

3. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska HZS PK Úo Klatovy ze dne 25.6.2014, 
č.j.:HSPM-2917-2/2014 KT: 
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- podmínky požární bezpečnosti stavby, zapracované v předložené projektové dokumentaci, akceptovat 

v dalším stupni projektové dokumentace 
- další stupeň projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby předložit opět 

k vyjádření. 
4. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MÚ Sušice OŽP ze dne 9.6.2014, 

č.j.:1678/14/ZPR/Ran: 

- stavba studny bude splňovat požadavky vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro 
vodní díla, ve znění pozdějších předpisů 

- projektová dokumentace bude mít náležitosti dle § 110 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

- stavba studny musí být umístěna v dostatečné vzdálenosti od zdrojů znečištění v souladu ČSN 
755115 

- odběrem podzemních vod nesmí dojít k negativnímu ovlivnění množství podzemních vod v lokalitě 
v návaznosti na již realizované odběry podzemních vod. 

5. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 22.5.2014, zn.:0100282188.  

   

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Josef Šíma, nar. 10.3.1981, Frymburk 11, 342 01  Sušice 1, zastoupena 
Marie Brázdová, Nábřeží 1. máje 1935, Pozemní stavby Písek-Tresk s.r.o., 397 01  Písek 

Odůvodnění: 

Dne 30.5.2014 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a 
nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl 
žadatel opatřením ze dne 12.6.2014 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla 
doplněna dne 19.8.2014. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 
orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 23.9.2014, o jehož 
výsledku byl sepsán protokol.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjist il, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je 
v souladu s ust. § 90 písm. b), c), d) a e) stavebního zákona a vyhovuje obecným požadavkům na 
výstavbu. 

Stanoviska, vyjádření sdělily: 
- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 22.5.2014, zn.:0100282188 

- MÚ Sušice OŽP ze dne 9.6.2014, č.j.:1678/14/ZPR/Ran a ze dne 16.6.2014, zn.:1639/14/ZPR/Vas 

- KHS PK úp Klatovy ze dne 30.7.2014, č.j.:14568/24/2014 
- HZS PK Úo Klatovy ze dne 25.6.2014, č.j.:HSPM-2917-2/2014 

- ČEZ ICT Services a.s. ze dne 28.5.2014, zn..P3A14000040286 

- Telefónica Czech Republic a.s. ze dne 20.5.2014, č.j.:599625/14  

Stavební úřad zajist il vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) stavebního zákona: 
  

Vilemína Kopačková, Jaroslava Sokolová, Jiřina Tesařová, Miroslav Švec, Ivana Uhříčková, Lumír 
Pendl, Obec Frymburk 
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje 
Krajského 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. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 

 Ing. Lenka Blažková 
Vedoucí OVaÚP 

  
 
 
 

 
  
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Úřední deska 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Dálkový přístup 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Příloha: Ověřená situace umístění stavby M 1:500 (obdrží žadatel a obec po nabytí právní moci 
rozhodnutí). 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 300 Kč byl zaplacen. 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Josef Šíma, Frymburk č.p. 11, 342 01  Sušice 1, zastoupen Marie Brázdová, Nábřeží 1. máje č.p. 1935, 
Pozemní stavby Písek-Tresk s.r.o., 397 01  Písek 
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Vilemína Kopačková, Škůdra č.p. 3, Strašice, 387 16  Volenice 
Jaroslava Sokolová, Pod Malsičkou č.p. 701, 387 01  Volyně 
Jiřina Tesařová, Nišovice č.p. 76, 387 01  Volyně 
Miroslav Švec, U smaltovny č.p. 1563/19, Holešovice, 170 00  Praha 7 
Ivana Uhříčková, Volenice č.p. 133, 387 16  Volenice 
Lumír Pendl, Frymburk č.p. 46, 342 01  Sušice 1 
Lumír Pendl, Frymburk č.p. 46, 342 01  Sušice 1 
Obec Frymburk, IDDS: ctdbxxy 
  
dotčené orgány 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS: 
samai8a 
MÚ Sušice OŽP 
 


