
 MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE 
odbor životního prostředí 

Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I                              telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 

Číslo jednací: 4391/16/ZPR/Ran        V Sušici dne 30.12.2016 
Spisová značka: 597/16/ZPR/Ran 

Úředně oprávněná osoba: Randák, 082 
Kontakt: 376 540 168, frandak@mususice.cz 

Oznámení o zahájení řízení 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 1760/18, Plzeň 301 
00 a Město Hartmanice, Hartmanice 75, 342 01 Sušice, zastoupeni Ing. Danielou Škubalovou – 
Projekční kancelář, U Bachmače 29, Plzeň 326 00 dne 15.1.2016 podala žádost o stavební povolení 
„II/145 a II/190 průtah Hartmanice – SO 301 dešťová kanalizace“ na pozemku p.č. 473/1, 471/1, 316/3 
a 358/12 v k.ú. Hartmanice l. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 

Jelikož podání nemělo úplné podklady pro posouzení žádosti, byl žadatel vyzván opatřením ze dne 
22.2.2016, č.j. 654/16/ZPR/Ran k doplnění podání a z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení 
řízení. Podklady byly doplněny dne 30.12.2016. 

Stavba vodního díla zahrnuje:  

SO 301 zahrnuje rekonstrukci dešťové kanalizace v délce 645,8 m. V rámci stavby budou postaveny 
stoky A, B a C. Kanalizace bude provedena z kameninového potrubí oboustranně glazovaného 
v dimenzi DN 250 (únosnost potrubí 40 kN/m), DN 300 (únosnost 48 kN/m) a DN 400 (únosnost 64 
kN/m). Spojovací systém potrubí C, spoj K – polyuretanový. Stoka „A“ bude z potrubí DN 250 v délce 
116. Stoka „B“ bude z potrubí DN 250 v délce 300 v délce 45 m a DN 400 v délce 207,8 m. Stoka „C“ 
bude z potrubí DN 300 v délce 277 m. Na kanalizaci budou osazeny betonové šachty DN 1000, dále 
budou na kanalizaci napojeny dešťové svody a uliční vpusti, jsou řešeny samostatnou dokumentaci, 
která není součástí stavby vodního díla. Nové stoky dešťové kanalizace se budou napojovat na 
stávající kanalizaci prostřednictvím nových šachet. 
Součástí stavby dešťové kanalizace je i odstranění části stávající kanalizace v souběhu s nově 
navrženou stokou „B“ z betonu DN 400 a délky 194 m. Nad potrubím bude provedeno odtěžení 
zeminy, stávající potrubí a kanalizační šachty budou vybourány a suť bude odvezena na skládku nebo 
k recyklaci. 

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Sušici, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 
1 vodního zákona, 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 pozdějších předpisů, § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona 
zahájení správního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního 
zákona od ústního jednání a ohledání na místě. Účastníci řízení mohou své námitky podat  

v termínu 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 nepřihlíží. 

Účastníci řízení mohou nahlížet a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, před vydáním rozhodnutí ve 
věci (odbor životního prostředí Městského úřadu v Sušici, úřední dny: Po a St 8:00 - 12:00 a 12:30 - 
17:00, Pá 8:00 - 12:00 a 12:30 - 14:00 kancelář č. 201). 

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 užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, 
pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření 
nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých 
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námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání 
námitek; k námitkám které překračují rozsah uvedený ve větě první se nepřihlíží. 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, se podle § 114 
odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o správní řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručení písemností 
se provádí v souladu s ustan. § 144 odst. 2 správního řádu. Podle ustan. § 25 odst. 2 správního řádu 
se písemnost považuje za doručenou patnáctý den po vyvěšení na úřední desce. 

 

 

„otisk úředního razítka“ 

Ing. Ivana Zemenová 
vedoucí odboru životního prostředí 

 

 

Rozdělovník: 

Obdrží na doručenku účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 1760/18, Plzeň 301 
00 a Město Hartmanice, Hartmanice 75, 342 01 Sušice, zastoupeni Ing. Danielou Škubalovou – 
Projekční kancelář, U Bachmače 29, Plzeň 326 00 

Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. b), c) a d) stavebního zákona: 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu, kterým se doručuje oznámení vyvěšením na úřední 
desce: 

ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, Děčín 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 

Účastníci řízení dle ustan. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:  

Vlastníci pozemků p.č. 543/4, 185/6, 185/8, 543/2, 173/1, 181/6, 181/4, 534, 173/3, 170/1, st.257, 
173/4, st.196/1, st.196/2, st.97, 170/4, st.112, 679, 36/3, st.95, 693, 36/11, 36/12, 36/5, st.45/2, 
st.45/1, 555, 461/2, 447/3, st.15/2, st.16, st.93, 537, 55/3, 477, st.17, 535, st.109, st.173, 678, st.143, 
st.85/3, 548, st.117, 549, 550, 682, 683, st.85/1, st.85/2, st.134, st.149, st.150, st.86, 349/2, 437, 
st.151, st.152, 358/9, 434/8, 434/18, 700 a 433/2 v k.ú. Hartmanice I. 

Dotčené orgány:  
MÚ Sušice, odbor výstavby a ÚP 
MÚ Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, Klatovy 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy 
Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, Vimperk 385 01, odbor státní správy CHKO 
Šumava, pracoviště Sušice 

Dále obdrží: 

Městský úřad Sušice a Hartmanice – k vyvěšení na úřední desce 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno v souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou 
po dobu 15 dní na úřední desce Městského úřadu Sušice a Hartmanice. Poslední den této lhůty je 
dnem doručení. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce      Sejmuto z úřední desky 

dne...................................      dne.............................. 

 
 
Vyvěšeno na elektron. úřední desce     Sejmuto z elektron. úřední desky 

Dne ………………………      dne ……………………. 
 

 

 

 

 


