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RO ZH OD NU T Í  
 

Výroková část 
 
Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně př íslušný vodoprávní 
úřad podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějš ích 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 pozdě jších předpisů,   
účastníkovi ř ízení, kterým je 
 
Město Sušice, se sídlem Nám. Svobody č.p. 138/1, 342 01  Sušice, I Č 00256129 

 

prodlužuje 

podle ust.§ 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona 
platnost stavebního  povolení, které vydal Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí  
dne 21.7.2006 pod č.j.  8336-9/06/ZPR/Kal  k  provedení stavby vodního díla ,,Sušice-
odkanalizování pravého b řehu řeky Otavy v lokalit ě Pod Stráží" v kraji Plzeňském, obec  
Sušice, k.ú. Sušice nad Otavou, na pozemc ích p.č. 2347/1, 1911/7, 2363/10, 2362/13, st. 
531, 1920/2,  2362/2, 1602/1, 1896/9, 1606/4, 1897/22, 2340/1, 2340/3,  2340/6, 2340/7, 
2340/13, 2340/14, 2340/15, 2611 a 2612, č.h.p. 1-08-01-064, vodní tok Otava, ř.km 90,600-
91,650, 

do 31.12.2016. 

 

Odůvodn ění: 

Město Sušice, Náměstí Svobody 138, 34201 Sušice dne 2.12.2014 podalo žádost o 
prodloužení platnosti stavebního povolení, které vydal Městský úřad Sušice, Odbor životního 
prostředí dne 21.7.2006 pod č.j.  8336-9/06/ZPR/Kal ke stavbě vodního díla ,,Sušice-
odkanalizování pravého břehu řeky Otavy v lokalitě Pod Stráží". Povolená stavba se nacház í 
na pozemcích p.č. 2347/1, 1911/7, 2363/10, 2362/13, st. 531, 1920/2,  2362/2, 1602/1, 
1896/9, 1606/4, 1897/22, 2340/1, 2340/3,  2340/6, 2340/7, 2340/13, 2340/14, 2340/15, 2611 
a 2612 v k.ú. Sušice nad Otavou. Jedná se o stavbu splaškové a dešťové kanalizace a 
vodovodu. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní ř ízení.  

Citované stavební povolení ke stavbě ,,Sušice-odkanalizování pravého břehu řeky Otavy v 
lokalitě Pod Stráž í" nabylo právní moci dne 23.8.2006. Platnost stavebního povolení byla 
prodloužena:  

1. rozhodnutím ze dne 21.7.2008 pod č.j. 1451/08/ZPR/Kal do 31.12.2010.  
2. rozhodnutím ze dne 15.11.2010 pod č.j. 2479/10/ZPR/Kal do 31.12.2012 
3. rozhodnutím ze dne 17.1.2013 pod č.j. 2625/12/ZPR/Kal do 31.12.2014 

Na stavbu se nepodařilo získat f inance z dotačních titulů, proto nebyla dosud zahájena. 
Žadatel navrhuje prodloužení platnosti stavebního povolení do 31.12.2016. 
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Podle ustanovení § 115 vodního zákona a př íslušných ustanovení stavebního zákona  a 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný  
vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům ř ízení i dotčeným 
orgánům opatřením ze dne 16.12.2014, č.j. 3376/14/ZPR/Kal s upozorněním, že připomínky  
k projednávanému záměru mohou být podány v termínu 10 dnů od doručení oznámení, jinak 
k nim nebude přihlédnuto. Oznámení bylo doručeno účastníkům řízení podle ustanovení § 
27 odst. 3 správního řádu veřejnou vyhláškou, vyvěšením na úřední desce Městského úřadu 
Sušice po dobu 15 dnů, dne 2.1.2015. Účastníci ř ízení neuplatnili žádné námitky ani 
vyjádření k podkladům pro rozhodnutí. Dotčené orgány neuplatnily stanoviska.  

Podle ust. § 115, odst. 4 stavebního zákona pozbývá stavební povolení platnosti, jestliže 
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního 
povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před 
uplynutím platnosti povolení. Žádost o prodloužení citovaného stavebního povolení byla 
podána včas a byla shledána jako odůvodněná. 

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výrokové části uvedených. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o správní ř ízení 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 účastník ů: 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník ř ízení podat podle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 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 
nepřípustné. 

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 
Lhůta pro podání odvolání se poč ítá ode dne doručení, nejdéle však od 10. dne uložení 
písemnosti k vyzvednutí.  

 
 
 
      „otisk úředního razítka“ 
       
    
 
          Ing. Ivana Zemenová 

vedoucí Odboru životního prostředí  
 
 
 
 
Obdrží do vlastních rukou účastník ř ízení podle §27 odst. 1 správního řádu: 
Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01  Sušice  

dále obdrží: 
Městský úřad Sušice – k vyvěšení na úřední desce 
 
Účastníci ř ízení podle § 27 odst. 3, kterým se doručuje oznámení vyvěšením na úřední 
desce Městského úřadu Sušice: 
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Účastníci stavebního ř ízení podle § 109 písm. b), c) a d) stavebního zákona: 
Anna Bárthová, Ruská 938, Horní Litv ínov, 43601 Litvínov 
Bucifalová Jaroslava, Pod Stráží 266, 34201 Sušice 
Antonín Soukup, Pod Stráž í 121, Sušice III, 34201 Sušice 
Jaroslav Matě jka, Nádražní 519, 34201 Sušice 
Petr Matějka, Pod Stráží 400, 34201 Sušice 
Pavla Onderová, Jeronýmova 500, 34201 Sušice 
Jan Trš, Hlavní tř ída 683/108, Ostrava – Poruba, 70800 
Josef Trš, V Rybníčkách 921, 34201 Sušice 
Ing. Václav Bucifal, Pod Stráží 266, 34201 Sušice 
Jan Adamec, Hartmanice č.p. 5, 34201 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30100 
Plzeň 
Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 106/8, Smíchov, 15000 Praha 5 
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 

Účastníci 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 odpovídajíc í věcnému 
břemeni, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, identif ikovaní číslem 
pozemku: 
Výčet čísel pozemků:  
st. 531/1, 1601/6, 1601/5, 1602/3, st. 669, 1606/3, 1909/6, 1606/5, 1909/5, 1606/6, 1606/8, 
1606/7, 1896/10, 1896/7, 1896/6, 1896/5, 1896/3, 1896/8, 1896/4, 1893/11, 1893/10, st. 
1389, 1893/5, st.2106, 1893/6, 1893/7, 1893/4, 1893/8, 1889/1, 1889/2, 1889/3, 1875/1, 
1875/2, 1897/6, 1897/7, 2343/2, 2343/5, 1868, 1864/1, 1864/2, 1853/1, st.3144, 1894/21, 
1864/9, 1894/7, 1894/6, 1894/5, 1894/2, 1894/4, 1894/8, st.1095, 1894/11, 1892/6, 1892/1, 
2815, 1892/5, st.1657, 1892/2, 1890/4, 1890/3, 1890/2, 1878/1, 1878/2, 1867/1, 1865/1, 
1865/3, 1851/5, 1851/1, 1920/3, 1914/2, st.595, st.739, 2028/6 

Na vědomí: 
MÚ Sušice, odbor výstavby a ÚP 
MÚ Sušice, odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu 
MÚ Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství 
datová schránka: 
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.................... ..........  
 
 
 
 
 
 
 


