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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

ROZHODNUTÍ 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

Výroková část: 

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Sušice, jako speciální stavební úřad příslušný 
podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů a § 15  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"), ve stavebním řízení 
přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 11.7.2014 
podal 

Město Sušice, nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I, IČ: 002 56 129, (dále jen „stavebník“), a na základě 
tohoto přezkoumání: 

 

I.  Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l  e n í 

na stavbu: 
Sušice  ul. Havlíčkova a část Klostermannovy  stavební úpravy komunikace a VO  

 
na pozemku parc. č. 2254/3, 2254/11, 2256/3, 2256/4, 2256/5, 38, 1911/9 v kat.území Sušice nad Otavou. 
 
     Stavba obsahuje: 
stavební úpravy – rekonstrukci místních komunikací – Havlíčkovy ulice a části Klostermannova ulice 
v Sušici. Účelem stavby je optimalizace šířkového uspořádání místních komunikací, zklidnění dopravy, 
vyřešení pohybu pěších, úprava křižovatek, včetně zajištění míst pro přecházení a výstavba parkovacích 
pruhů. Nedílnou součástí stavby je řešení odvodnění vozovky a přidružených pruhů.  
 
Stavba je členěna na následující objekty: 
 
SO 101 KOMUNIKACE ULICE HAVLÍČKOVA – ÚSEK POŠTOVNÍ - T.G. MASARYKA 
SO 102 KOMUNIKACE ULICE HAVLÍČKOVA - ÚSEK AMERICKÉ ARMÁDY - POŠTOVNÍ 
SO 103 KOMUNIKACE ULICE KLOSTERMANNOVA – ÚSEK HAVLÍČKOVA - NÁMĚSTÍ 
SO 104 KOMUNIKACE ULICE KLOSTERMANNOVA – ÚSEK PŘÍKOPY – HAVLÍČKOVA 
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ULICE HAVLÍČKOVA – ÚSEK POŠTOVNÍ T.G.MASARYKA 
SO 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ULICE HAVLÍČKOVA – ÚSEK AMERICKÉ ARMÁDY – POŠTOVNÍ 
SO 403 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ULICE KLOSTERMANNOVA - ÚSEK HAVLÍČKOVA - NÁMĚSTÍ 
SO 404 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ULICE KLOSTERMANNOVA - ÚSEK PŘÍKOPY – HAVLÍČKOVA 

 

II.  Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace, zpracované projekční 

kanceláří  MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K Letišt i 441/II, 339 01 Klatovy, IČ: 280 57 198, Karlem 
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Macánem, Autorizovaným technikem pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava ČKAIT - 
0200234,  v měsíci V/2014, číslo zakázky 0914, která pro stavebníka tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 
Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního 
zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu. 

2. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení celé prostorové plochy (včetně  případného 
dočasného záboru pozemků) odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny 
úředně  oprávněnými zeměměřičskými inženýry. 

3. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací 
jako předmětu své činnosti. 

4. Stavba bude provedena pouze na pozemcích, na které má stavebník vlastnické právo nebo právo 
založené smlouvou provést stavbu anebo právo odpovídající věcnému břemenu. 

5. Při provádění prací nesmí docházet ke znečištění přilehlých úseků komunikací. V případě znečištění 
komunikace, musí být toto neprodleně odstraněno. 

6. Při provádění stavebních prací je nutno dbát práv sousedů a veřejných zájmů, bude maximálně 
ušetřeno životní prostředí.  

7. Po dobu výstavby i po jejím ukončení bude zachována možnost přístupu i příjezdu ke všem objektům 
a pozemkům, nacházejícím se v blízkosti staveniště. Případné krátkodobé omezení přístupu stavebník 
včas projedná s vlastníky, resp. uživateli, těchto objektů.  Příjezd pro sanitní a požární vozy musí být 
zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajist it  trvalý přístup správců sítí do prostoru jejich umístění pro 
případ havárie. 

8. Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných  technických norem, požadavky 
týkající se bezpečnosti práce  technických zařízení stanovené zejména  Nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
učiněna příslušná opatření pro ochranu zdraví osob na staveništi. 

9. Před zahájením prací je nutno opětně ověřit  uložení inženýrských sítí. Vlastník vedení je povinen na 
výzvu vlastníka dotčené  pozemní komunikace zajist it  bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor 
(§ 36 odst. 5 zák.č. 13/1997 Sb.). 

10. Stavebník při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí zajistí splnění podmínek, 
stanovených v jednotlivých vyjádřeních správců těchto sítí k zajištění jejich bezpečného a plynulého 
provozu. 

11. Zahájení výkopových prací oznámí stavebník v dostatečném předstihu instituci, která je oprávněná 
provádět  archeologický výzkum. 

12. V průběhu prací budou dodržena ustanovení § 176 stavebního zákona a ust. § 22 a § 23 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

13. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba 
povolena“, který stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn 
před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do 
úplného dokončení stavby.  

14. Stavebník nahlásí písemně stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního 
podnikatele. 

15. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky obsažené v následujících stanoviscích  
(rozhodnutích): 
a)  Koordinované stanovisko Městského úřadu Sušice, č.j.: 205/14/KAN ze dne 3.7. 2014; 

      b)  Závazné stanovisko Česká republika – Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým  
            majetkem, Odbor územní správy majetku Praha zn.: 73265/2014-6440-OÚZ-PL ze dne 19. března     
            2014; 

c)   Závazné stanovisko Odboru životního prostředí, Městského úřadu  Sušice č.j: 2032/14/ZPR/Kal 
ze dne 18. 7. 2014; 

d)   Závazné stanovisko Odboru školství , památkové péče a cestovního ruchu, Městského úřadu   
      Sušice č.j: 208/14/SPC ze dne 4. 7. 2014; 
d)  Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy č.j.:  
      HSPM-2870-2/2014 KT ze dne 23. 6. 2014; 
e)  Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní    
     pracoviště Klatovy č.j.: KHSPL/12374/21/2014 ze dne 17. 6.2014; 

      f)   Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 ze dne 26. 6. 2014, č.j.:   
             1066613475 a ze dne 10.3.2014, č.j.: 0100254854; 
      g)   Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech   
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             Republic, a.s. č.j.: 548136/14 ze dne 10.3.2014 a podmínky ochrany sítě elektronických  
             komunikací (SEK) zn.: PD 288/2014 ze dne 26.6.2014; 

h) Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499, 657 02  Brno  zn.: 5000960829   
         ze dne 18.6.2014 a zn.: 5000911113, ze dne 10. 3. 2014: 
 i)    Vyjádření společnosti ČEVAK a.s., Severní  8/2264, 370 01  České Budějovice č.j.:  
        014020002859 ze dne 19. června 2014a č.j.: 014020001504 ze dne 19. března 2014; 
 j)    Vyjádření společnosti Sušické lesy a služby s.r.o., Na Hrázi 270/II, 342 01  Sušice ze dne  
        12.3.2014; 

16. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby, za účelem provedení kontrolních prohlídek   
      stavby: 

– vytyčení prostorové polohy stavby 
- provedení ležatých potrubí a jejich napojení nastávající sítě 
- pláň zemního tělesa a jeho odvodnění, podélné drenáže 
- jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky 
- splnění požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
- předepsané příčné sklony vozovek a chodníků 

17. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2016. 
18. Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejší speciální stavební úřad požádán o vydání   

     kolaudačního souhlasu. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží:   
� popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, 

stavebního povolení, příp. změny stavebního povolení 
� doklady o schváleném uložení odpadů nebo o jejich jiném odsouhlaseném využití 
� doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, zkoušky hutnění pláně a jednotlivých 

konstrukčních vrstev vozovky, atesty použitých obalovaných směsí, cert ifikáty všech použitých 
materiálů 

� doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při změně stavby před dokončením  
� dokumentace skutečného provedení stavby 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice 1  
 

Odůvodnění: 
Dne 11. 7. 2014 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, 
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 
Speciální stavební úřad oznámil opatřením č.j.: 3102/14/DOP/Pa ze dne 14. 7. 2014 zahájení stavebního 
řízení , a to formou veřejné vyhlášky, neboť se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení. Veřejná 
vyhláška byla vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Sušice a podle ustanovení § 
112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry 
staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby; stanovil, že 
ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené 
orgány svá stanoviska.  

V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost a projektovou dokumentaci z 
hlediska ustanovení § 111 stavebního zákona. Zjist il, že projektová dokumentace byla zpracována osobou 
s příslušnou autorizací, že splňuje obecné technické požadavky na výstavbu je v souladu s požadavky 
dotčených orgánů a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či 
ohrožena práva a oprávněné zájmy ostatních účastníků. Stavebník doložil doklady o majetkoprávním 
vypořádání pozemků pro stavbu v potřebném rozsahu.  

Stanoviska dále sdělili: 

� Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Klatovy, stanovisko č.j.: KRPP-99671-
2/ČJ-2014-03406 ze dne 18. června 2014; 

� MěÚ Sušice, Koordinované stanovisko zn.: 205/14/KAN ze dne 3. 7. 2014; 
� Odbor životního prostředí, Městského úřadu  Sušice, Závazné stanovisko č.j: 2032/14/ZPR/Kal ze 

dne 18. 7. 2014; 
� Odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu MěÚ Sušice č.j.: 208/14/SPC ze dne 4. 7. 2014; 

� Město Sušice, vyjádření č.j.: 48/14/KAN, e.č. 17618/14 ze dne 25.6.2014; 
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� Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Závazné stanovisko č.j.: 

KHSPL/12374/21/2014 ze dne 17. 6. 2014; 
� Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Závazné stanovisko č.j.: HSPM – 

2870-2/2014 KT ze dne 23. 6. 2014; 
� ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 ze dne 26. 6. 2014, č.j.:  1066613475 a ze dne 

10.3.2014, č.j.: 0100254854; 

� Česká republika – Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření  s nemovitým majetkem zn.: 
73265/2014-6440-OÚZ-PL ze dne 19. března 2014; 

� České radiokomunikace, a.s.,oddělení ochrany sítí,  zn.: UPTS/OS/100211/2014 ze dne 18. 3. 2014 

� Telefónica Czech  Republic, a.s. č.j.: 548136/14 ze dne 10.3.2014 a podmínky ochrany sítě 
elektronických komunikací (SEK) zn.: PD 288/2014 ze dne 26.6.2014; 

� RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499, 657 02  Brno  zn.: 5000960829  ze dne 18.6.2014 a 
zn.: 5000911113, ze dne 10. 3. 2014: 

▪     ČEVAK a.s., Severní  8/2264, 370 01  České Budějovice č.j.: 014020002859 ze dne 19. června 2014a    
       č.j.: 014020001504 ze dne 19. března 2014; 

� Sušické lesy a služby.r.o., Na Hrázi 270/II, 342 01 Sušice, vyjádření ze dne 12.3.2014; 
� FIXnet s.r.o., Pražská 1194,342 01  Sušice II, vyjádření zn.: 1404031 ze dne 3.4.2014; 

� T-Mobile Czech Republic, a.s. dne 10.4.2014; 

� Vodafone Czech Republic, a.s. dne 10.3.2014; 
� AIRWEB, spol. s r.o., č.j.: 14-03-10_47, ze  dne 10.3.2014; 

� ČEZ ICT Services, a.s., sdělení  zn.: 0200183988 ze dne 10. 3. 2014; 

� MAXTEL s.r.o., V Rybníčkách 650, 342 01 Sušice II ze dne 19.3.2014. 

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

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, a proto 
rozhodl se souhlasem Odboru výstavby a ÚP MěÚ Sušice zn.: 2439/14/VYS/Sa ze dne 18.6.2014, jak je 
uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení – další dotčené osoby: 
ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEVAK a.s., 
Sušické lesy a služby s.r.o., vlastníci pozemků: parc. č. 2256/6, st. 90, st. 139, st. 140, st. 141/1, st. 142, st. 
143/2,st. 143/1, st. 144, st. 145, st. 146, st. 148, st. 549, st. 3273, 291, st. 268, 2254/2, st. 267, st. 259/3, st. 
150, st. 152, st. 153, st. 155, st. 156, st. 158, st. 159. st.160, st. 161, st. 162, st. 163, st. 164, st. 166, st. 
167, st. 168, 2254/1, st. 119, st. 121, st. 122, st. 117, st. 116/1, st. 116/2, st. 123, st. 113/1, st. 113/2, st. 
692, st. 3166, 2722, st. 126/2, st. 126/1, st. 127,  st. 128, st. 129, st. 130, st. 108, 2256/1 st. 103, st. 131, st. 
132/2, st. 132/1, st. 133, st. 134, st. 135, st. 136, st.137, st. 100, st. 138, st. 99/1, st. 32, st. 97/1, st. 91 
 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
– Žádné námitky účastníků řízení nebyly předloženy 
 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

−      Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
 

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. 
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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 stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

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. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 

- otisk úředního razítka - 
 
 

 
                                František Opl 

                               vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
  
 
 
 
 
Správní poplatek  dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – investor osvobozen. 
 

 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
Vyvěšeno…………………………………..                       Sejmuto……………………………………… 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Doru čí  se: 
 
Účastníci řízení: 
– Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I 
 
Účastníkům řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu se oznámení doručuje veřejnou vyhláškou, 
vyvěšenou na úřední desce následujícím úřadem po dobu 15 dnů: 
 
– Městský úřad Sušice, zde 
 
dalším účastníkům řízení podle ust. § 109 písm. b), c), d) stavebního zákona:   
– ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín  IV – Podmokly 
– Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22  Praha 4 – Michle 
– RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02  Brno 
– ČEVAK a.s., Severní  8/2264, 370 10  České Budějovice 
– Sušické lesy a služby s.r.o., Na Hrázi 270, 342 01  Sušice II 
účastníkům dle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: 
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– vlastníci pozemků: parc. č. 2256/6, st. 90, st. 139, st. 140, st. 141/1, st. 142, st. 143/2,st. 143/1, st. 

144, st. 145, st. 146, st. 148, st. 549, st. 3273, 291, st. 268, 2254/2, st. 267, st. 259/3, st. 150, st. 152, 
st. 153, st. 155, st. 156, st. 158, st. 159. st.160, st. 161, st. 162, st. 163, st. 164, st. 166, st. 167, st. 168, 
2254/1, st. 119, st. 121, st. 122, st. 117, st. 116/1, st. 116/2, st. 123, st. 113/1, st. 113/2, st. 692, st. 
3166, 2722, st. 126/2, st. 126/1, st. 127,  st. 128, st. 129, st. 130, st. 108, 2256/1 st. 103, st. 131, st. 
132/2, st. 132/1, st. 133, st. 134, st. 135, st. 136, st.137, st. 100, st. 138, st. 99/1, st. 32, st. 97/1, st. 91 

 
 
Dotčené orgány a ostatní: 
– Městský úřad Sušice, odbor výstavby a ÚP 
– Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí 
– Městský úřad Sušice, odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu 
– Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Klatovy 
– Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Plzeňská 165/II, 339 01 Klatovy 
– Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje,  Územní odbor Klatovy, Aretinova 129,  339 01  Klatovy 
– vlastní 
 
 

 
 
 
 

 


