
MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE 
odbor životního prostředí 

 
Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I                                telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 
          
Číslo jednací: 3304/14/ZPR/Kal                V Sušici dne  9.12.2014 
Spisov á značka: 3160/14/ZPR/Kal 
Úředně opráv něná osoba: Ing. Kalná, 039 
Kontakt: 376 540 166, mkalna@mususice.cz                     
 
 
Oznámení  o zahájení vodoprávního řízení ke stavb ě vodního díla „ZTV pro rodinné domy, 
Sušice- Vojt ěška, Splašková a deš ťová kanalizace a vodovod“ 
 
Martina Bartošová, Pod Lesem 1179, Sušice II, 34201 Sušice, Jakub Dražek, Nová 371, 341 92 
Kašperské Hory, Michal Fornous, Pod Lesem 1179, Sušice II, 34201 Sušice, Pavel Jáchim, Mayerova 
1065, Horažďovice, 34101, Lenka Jáchimová, Pod Vodojemem 1201, Sušice II, 34201 Sušice, Martin 
Škopek, Pod Vodojemem 1201, Sušice II, 34201 Sušice, Hana Škopková, Pod Vodojemem 1201, 
Sušice II, 34201 Sušice, všichni zastoupení EGF spol. s r.o. se sídlem Na Tržišti 862, 34201 Sušice, 
jednatelem Ing. arch. Václavem Fraňkem dne 5.11.2014 podali žádost o stavební povolení ke stavbě 
vodního díla „ZTV pro rodinné domy, Sušice- Vojtěška, Splašková a dešťová kanalizace a vodovod“ na 
p.p.č. 941/5, 941/7, 941/11 a 955/25 v k.ú. Sušice nad Otavou. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
vodoprávní řízení.  

Stavba je členěna na stavební objekty : 
SO 01 Kanalizační řad splaškové kanalizace 
SO 02 Kanalizační řad dešťové kanalizace 
SO 03 Vodovodní řad 

SO 01 Kanalizační řad splaškové kanalizace  
Jedná se o kanalizaci pro veřejnou potřebu, gravitační, včetně revizních šachet, napojenou na systém 
kanalizace pro veřejnou potřebu Města Sušice. Celková délka kanalizace je 183,8 m. Materiál - 
potrubí PV C KG DN 250 mm. 

SO 02 Kanalizační řad dešťové kanalizace 
Dešťová kanalizace je napojena na stávajíc í zatrubněný přepad z vodojemu Města Sušice, která je 
zaústěna do zatrubněného drobného vodního toku v ul. Na Hrázi. Celková délka stok je 164,5 m, 
mater iál - potrubí PV C KG DN 250 mm, na kanalizaci jsou navrženy revizní šachty. V místě napojení 
dešťové kanalizace na stávající přepad z vodojemu bude provedena nová šachta. 

SO 03 Vodovodní řad 
Jedná se o rozvodnou síť vodovodu pro veřejnou potřebu, napojenou na systém vodovodu pro 
veřejnou potřebu Města Sušice. Celková délka vodovodu je 157,1 m. Vodovod je členěn na řad „A“ 
v délce 37,9 m a  řad „B“  v délce 118,60 m, materiál PE DN 90. Součástí stavby je nadzemní požární 
hydrant 

Účel už ívání stavby – zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod ze 7 nových 
rodinných domů a dešťových vod z nové komunikace do vodního toku.  
 
Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně př íslušný vodoprávní úřad podle 
§ 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15, odst. 1 
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů,  

oznamuje 
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějš ích 
předpisů, § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona zahájení správního ř ízení a jelikož jsou 
vodoprávnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 
navrhované stavby, upouští ve smyslu ust. § 112, odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě.  
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Účastníci ř ízení mohou své námitky, popř. důkazy uplatnit v termínu nejpozději do 10 dnů od doručení 
oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit svá stanoviska dotčené 
orgány. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům se nepř ihlíž í.  
Byly nashromážděny doklady potřebné pro rozhodnutí ve věci. Účastníci řízení se mohou před 
vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit  k podkladům rozhodnutí. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u 
Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí (2.patro, kancelář č. 201, úřední dny: pondělí 8.00-
12.00. a 12.30 -17.00, středa 8.00-12.00. a 12.30 -17.00 a pátek 8.00-12.00. a 12.30 -14.00).  

Vzhledem k tomu, že se jedná o správní řízení s velkým počtem účastníků ř ízení, doručení písemností 
se provádí v souladu s ust. § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějš ích 
předpisů veřejnou vyhláškou. Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se písemnost považuje za 
doručenou patnáctý den po vyvěšení na úřední desce.  

 

Poučení: 

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

Účastník řízení může podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti 
projektové dokumentaci, způsobu provádění a už ívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, 
pokud je jimi př ímo dotčeno jeho vlastnické právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření 
nebo právo odpov ídajíc í věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník ř ízení ve svých 
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka ř ízení a důvody podání 
námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíž í. 

 

 

        „otisk úředního razítka“ 

               
         
          Ing. Ivana Zemenová 

vedoucí Odboru životního prostředí  
 
 
Obdrží na doručenku: 
Martina Bartošová, Pod Lesem 1179, Sušice II, 34201 Sušice, Jakub Dražek, Nová 371, 341 92 
Kašperské Hory, Michal Fornous, Pod Lesem 1179, Sušice II, 34201 Sušice, Pavel Jáchim, Mayerova 
1065, Horažďovice, 34101, Lenka Jáchimová, Pod Vodojemem 1201, Sušice II, 34201 Sušice, Martin 
Škopek, Pod Vodojemem 1201, Sušice II, 34201 Sušice, Hana Škopková, Pod Vodojemem 1201, 
Sušice II, 34201 Sušice, všichni zastoupení EGF spol. s r.o. se sídlem Na Tržišti 862, 34201 Sušice 
 
K vyvěšení na úřední desce: 
Městský úřad Sušice, nám. Svobody 138, 342 01  Sušice  

Účastníci stavebního ř ízení, kterým se doručuje oznámení vyvěšením na úřední desce Městského 
úřadu Sušice: 

Účastníci stavebního ř ízení podle § 109 písm. b), c) a d) stavebního zákona: 
Město Sušice, Náměstí Svobody 138/I, 342 01  Sušice 
STAVOPLAST KL, spol. s r.o., Stachy 266, 38473 Stachy 
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10  České Budějovice 
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děč ín 
Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22  Praha 4- Michle 
RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400001 Ústí nad Labem, 
 
Identif ikace účastníků ř ízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona – vlastníci sousedních 
pozemků nebo stavby na něm a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému 
břemeni, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: 
Výčet čísel pozemků:  
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941/45, 955/22, 955/20, 955/19, st. 2938, st. 2937, 955/37, 941/9, 941/8, 941/4, 941/6, 958/11, 958/12, 
941/13, 941/12, 957/1, 941/27, 941/28, 941/29, 941/123, 941/31, 941/110, 941/33, 941/113, 941/34 
 
Dotčené orgány:  
MÚ Sušice, odbor výstavby a ÚP 
MÚ Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství 
Krajská hygienická stanice, ÚP Klatovy, Plzeňská 165, 339 56 Klatovy 2 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Aretinova 129, 339 01 Klatovy IV 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce      Sejmuto z úřední desky  
 
dne.................... ...............       dne.................... ..........  
 
 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce    Sejmuto z elektronické úřední desky  
 
dne.................... ...............       dne.................... ..........  
 
 
 


