
MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE 
odbor životního prostředí 

Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I                               telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112  
Číslo jednací: 81/15/ZPR/Ran        V Sušici dne 11.2.2015 
Úředně opráv něná osoba: Randák, 082 
Kontakt: 376 540 168, frandak@mususice.cz 

R O Z H O D N U T Í 

Výroková část:  

Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný 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 a místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), 

Účastníku ř ízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je: 

Vilma Hošková, Ludvíka Kopáčka 1523, Dobříš 263 01, datum narození 2.9.1954 
Jaroslav Hošek, Ludvíka Kopáčka 1523, Dobř íš 263 01, datum narození 16.5.1952 

I.   vydává  

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod č. 1 vodního zákona 

povolení k nakládání s podzemními vodami 

k jejich odb ěru , v kraji Plzeňském, okrese Klatovy, obec Hrádek, katastrální území Hrádek u Sušice, 
na pozemku p.č. 825/23, 

v tomto rozsahu: 
Průměrný povolený odběr        0,0044 l/s  
Maximální povolený odběr       0,0066 l/s  
Maximální měs íční      17 m3/měsíc  
Maximální roční       80 m3/rok 

účel nakládání s vodami:   zalévání zahrady 
počet měs íců v roce, kdy se odebírá: 8 měs íce v roce 
doba povoleného nakládání:   11.2.2045 
číslo hydrogeologického rajonu:  6310 
útvar podzemních vod   Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy č. 6310 
souřadnice x,y orientačně dle  
vodoprávního editoru v systému S-JTSK:  -822496;- 1124202 
původ odebírané vody:   podzemní voda hlubinného oběhu 
související vodní dílo:    Vrtaná studna 
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II.   vydává  

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona  

stavební povolení 

k provedení stavby vodního díla „Vrtaná studna“ umístěné v kraji Plzeňském, okrese Klatovy, obec 
Hrádek, katastrální území Hrádek u Sušice, na pozemku p.č. 825/23.  
Údaje o povolené stavbě vodního díla: 

Stavba vodního díla zahrnuje stavbu vrtané studny hloubky 28 m, vystrojenou zárubnicí z PVC 
140 mm s utěsněním jílem do hloubky 3 m pod terénem. Zhlav í bude v šachtě z betonových skruží DN 
1000mm, zakrytí betonovou deskou. Okolo studny bude vydlážděno 2 m ve spádu od studny. Ve vrtu 
bude nainstalována ruční stojanová pumpa STANDARD ll.  

číslo hydrogeologického rajonu:  6310 
útvar podzemních vod   Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy č. 63100 
souřadnice x,y orientačně dle  
vodoprávního editoru v systému S-JTSK:  -822496;- 1124202 
účel stavby:     zalévání zahrady 

Pro provedení stavby vodních děl podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 
stavebního zákona, vodoprávní úřad stanovuje podmínky: 

1. Stavba vodních dě l bude provedena podle předloženého a ve vodoprávním ř ízení ověřeného 
projektu „Vrtaná studna“, který zpracoval autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 
Ing. Karel Brož. 

2. Veškeré změny oproti předloženému projektu budou předem projednány s příslušným 
vodoprávním úřadem. 

3. Při provádění výkopových prací je stavebník povinen učinit taková nezbytná opatření, aby 
nedošlo k poškození stávajíc ích podzemních vedení inženýrských sítí v předmětné lokalitě.  

4. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou f irmou, která bude zodpovídat za odborné 
provedení stavebních prací. Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín 
zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 

5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek 
„Stavba povolena “, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabyde právní moci. Štítek 
mus í být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstali čitelné a 
ponechán na stavbě do kolaudace stavby. 

6. Stavba bude dokončena v termínu do 31. 12. 2017.  
7. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít  s užíváním stavby nejméně 30 

dnů předem. Oznámení bude doloženo údaji o zhotoviteli stavby, prohlášením o shodě 
mater iálů a výrobků použitých na stavbě, doklad o nakládání s odpady, rozbor vody ze studny 
a zprávou vrtných prací. 

Odůvodn ění: 

Jaroslav a Vilma Hoškovi, Ludvíka Kopáčka 1523, Dobř íš 263 01 zastoupeni Marii Brázdovou, 
Nábřež í 1. Máje 1935, 397 01 Písek dne 10.12.2014 podali žádost o stavební povolení stavby vodního 
díla „Vrtaná studna“ na pozemku p.č. 825/23 v k.ú. Hrádek u Sušice a o povolení k odběru 
podzemních vod na pozemku p.č. 825/23 v k.ú. Hrádek u Sušice. Dnem podání žádosti bylo zahájeno 
vodoprávní řízení. 

K žádosti byly p ředloženy následující doklady:  

a) Projekt vodního díla „Vrtaná studna“, který zpracoval autorizovaný inženýr pro vodohospodářské 
stavby Ing. Karel Brož. 

b) K záměru nakládání s podzemními vodami byl zpracován hydrogeologický posudek, který 
zpracovala odborně způsobilá osoba v oboru hydrogeologie RNDr. Miloš Čeleda. 
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c) Vlastnická práva k pozemkům, na kterých je umístěna stavba a k sousedním pozemkům byly 
doloženy výpisy z katastru nemovitostí. 

d) K záměru stavby bylo vydáno územní rozhodnutí Městským úřadem Sušice, odbor výstavby a ÚP, 
dne 18.8.2014 pod č.j. 1578/13/VYS/Lu. Souhlas místně př íslušného stavebního úřadu byl vydán 
dne 11.2.2015 pod č.j 192/15/VYS/Lu. 

e) K existenci podzemních s ítí technické infrastruktury byla vydána tato vyjádření: 
o Vyjádření Telefónica O2 CR a.s., pracoviště Plzeň, č.j. 527197/13 o existenci s ítě 

elektronických komunikací ze dne 18.2.2013, v zájmovém území se nenachází 
telekomunikační sítě ve správě Telefónica O2, 

o Vyjádření ČEZ Distribuce a.s., k existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ a.s. 
ze dne 8.12.2014 pod č.j. 0100355863 - v zájmovém území se nenacház í zařízení v majetku 
ČEZ Distribuce a.s. 

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a př íslušných ustanovení stavebního zákona a správního 
řádu, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům 
řízení i dotčeným orgánům opatřením ze dne 14.1.2015 a jelikož mu byly známy poměry staveniště a 
žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby, upustil ve smyslu ust. 
§ 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání, s upozorněním, že 
připomínky ke stavbě mohou být podány v termínu 10 dnů od obdržení oznámení. 

Účastníkům ř ízení podle ustan. § 27 odst. 3 správního řádu bylo oznámení o zahájení ř ízení doručeno 
veřejnou vyhláškou, vyvěšením na úřední desce Městského úřadu v Sušice po dobu 15 dnů,  dne 
30.1.2015. 

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno: 

- projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou, 
- stavba se nachází na pozemku žadatele, 
- z hydrogeologického posudku vyplývá, že realizací záměru do výše povoleného množství 

nedojde k ovlivnění okolních vodních poměrů,  
- nebyly podány námitky účastníků ř ízení a dotčených orgánů ke stavbě studny a odběru 

podzemních vod. 
Vodoprávní úřad v souladu s ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. § 115 stavebního zákona stanovil 
podmínky pro provedení stavby na základě požadavku dotčených orgánů, předložených stanovisek, 
zpracované projektové dokumentace a vyjádření hydrogeologa. Dále stanovil doklady, které budou 
předány k oznámení o už ívání stavby. 

Údaje o zhotoviteli stavby slouží ke kontrole, zda byla stavba provedena oprávněnou osobou, která 
zodpovídá za provedení stavby podle ust. § 160 odst. 1 stavebního zákona. 

Osvědčení požadovaných vlastností výrobků a materiálů slouž í k ověření, že byly použity materiály  
vhodné pro stavbu vodních děl v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona. 
Vodoprávní úřad stanovil dobu platnosti povolení v souladu s ust. § 9 odst. 1 na časově omezenou 
dobu. Před ukončením platnosti termínu k odběru podzemních vod může oprávněný požádat o 
prodloužení platnosti povolení k odběru podzemních vod. 
Rozbor vzorku vody je požadován z důvodu zjištění kvality vody po dokončení stavby pro případ, že 
by v budoucnu došlo k znečištění podzemních vod a následnému omezení užívání a zajištění 
hygienické nezávadnosti vody. 

Vodoprávní úřad v provedeném ř ízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, př íslušných prováděcích předpisů, z hlediska 
plánu oblasti povodí Horní Vltavy a zjistil, že uskutečněním záměru za dodržení stanovených 
podmínek nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o správní ř ízení s velkým počtem účastníků ř ízení, doručení rozhodnutí 
se provádí v souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu, veřejnou vyhláškou. 
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Upozorn ění: 

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

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

Stavební povolení může nabýt právní moci nejdř íve s právní moc í povolení k nakládání s vodami 
uvedené v první výrokové části v souladu s ust. § 15 odst. 1 vodního zákona. 

Poučení účastník ů: 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdě jších předpisů (dále jen správní řád), odvolání ve lhůtě 15 dnů ode 
dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni podáním učiněným u 
Městského úřadu Sušice.  

V odvolání se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále v čem je spatřován rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepř ípustné. 

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Lhůta pro 
podání odvolání se počítá ode dne doručení, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo 
nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 

 
 
 
  „otisk úředního razítka“ 

Ing. Ivana Zemenová 
vedoucí odboru životního prostředí 

 
 
 
 
 
 
Správní poplatek byl vyměřen ve výši 300,- Kč podle sazebníku poplatků,  položka č. 18, odst. 1 
písm. g) zákona č íslo 634/2004 Sb., o správních poplatc ích, ve znění pozdějších předpisů. 

Příloha:  
Ověřená dokumentace stavby bude předána stavebníkovi a Obecnímu úřadu Hrádek po nabytí právní 
moci tohoto rozhodnutí. 
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Rozdě lovník: 
Obdrží ú častníci řízení: 
Jaroslav a Vilma Hoškovi, Ludv íka Kopáčka 1523, Dobř íš 263 01 zastoupeni Marii Brázdovou, 
Nábřeží 1. Máje 1935, 397 01 Písek 

Datová schránka: 
Obec Hrádek, Hrádek 78, Sušice 342 01 

Identif ikace účastníků řízení 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 
břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: 

Výčet čísel pozemků v k.ú. Hrádek: 825/12, 825/11, 825/20 a 825/22. 

Dotčené orgány:  
MÚ Sušice, odbor výstavby a ÚP 

Obdrží k vyv ěšení na ú řední desku: 
Městský úřad Sušice 
Obecní úřad Hrádek 
 
Vyvěšeno na úřední desce      Sejmuto z úřední desky  
 
dne.................... ...............       dne.................... ..........  
 
 
 
 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce    Sejmuto z elektronické desky 
 
dne.................... ...............       dne.................... ..........  
 
 


