
   

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE 
odbor životního prostředí 

 

Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I                                telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112  
Číslo jednací:   3633/17/ZPR/Kal            V Sušici dne  15.11.2017 
Spisová značka: 2868/17/ZPR/Kal 
Úředně oprávněná osoba: Ing. Kalná, 039 
Kontakt: 376 540 166, mkalna@mususice.cz                     
 
 
 
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení k povolení stavby vodního díla „Kašperské Hory, ul 
Besední a křižovatka Besední x Vimperská – vodohospodářská část“ v katastrálním území 
Kašperské Hory 

Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 34192 Kašperské Hory zastoupené Pontex, s.r.o., středisko Plzeň, 
Plánská 5, 30100 Plzeň dne 31.7.2017 podalo žádost o vydání stavebního povolení ke stavbě 
„Kašperské Hory, ul Besední a křižovatka Besední x Vimperská – vodohospodářská část“ 
v katastrálním území Kašperské Hory na p.p.č. 62/11, 938/5, 951/1, 952/2, 952/3, 1322/1, 1322/3, 
1322/4, 2144/2, 2144/6, 2150/7, 2150/9, 2150/10, 2206/1. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní 
řízení. 

Účel stavby -  zlepšení odvádění dešťových a splaškových odpadních vod ze zájmového území a 
zajištění požárního zabezpečení lokality. 

Popis stavby: 
Stoka A -5-3 – PVC DN 300, délka 179,9 m 
Stoka A-5-3-1 – PVC DN 300, délka 5 m 
Stoka B, PVC DN 300, délka 32,5 m a DN 400, délka 277,7 m  
Stoka B-6, PVC DN 300, délka 18,9 m 
PROPOJENÍ – PVC DN 300, délka 6 m 
Nadzemní hydrant DN 80 s požární funkcí 

Stoka A-5-3 délky 179,9 m bude napojena na stávající stoku v ulici Nová v šachtě Šst. 152. Dno šachty 
bude upraveno, na stávající dno budou vyskládány nové prefabrikované dílce DN 1000. Koncová 
šachta stoky A-5-3 v ulici Vimperská, označená Š8A bude provedena se zaslepením nátoku pro 
možnost případného odkanalizování dalších ploch. Pro odkanalizování výhledové zástavby nad 
Vimperskou ulicí bude provedena stoka A-5-3-1 v délce 5m s koncovou šachtou Š9A. 
Stoka B propojuje kanalizaci v ulici Vimperská a kanalizaci v ul. Chelčického. Stoka B bude provedena 
z potrubí DN 300 mm v délce 32,5 m (úsek Š8B – Š11B) a DN 400 mm v délce 277,7 m (úsek Šst. 229 
– Š8B). Na konci stoky B v ulici Vimperská bude vybourána stávající šachta a provedena nová šachta 
Š11 B s monolitickým dnem z vodostavebního betonu. Na stoku B bude v šachtě Š1B provedeno 
PROPOJENÍ kanalizace v ulici Bohdana Týbla v délce 6 m. V místě napojení na stávající kanalizaci 
bude provedena šachta Š12B. 
Stoka B-6 z PVC DN 300 v délce 18,9 m bude napojena do šachty Š7B, v místě napojení na stávající 
kanalizaci bude provedena v ul. Nová nová šachta Š13B z prefabrikovaných dílců DN 1000. 
Stoky budou provedeny z kanalizačního potrubí PVC QUANTUM SN 12. Šachty na stokách budou 
provedeny jako vstupní DN 1000. 
Pro zajištění požárního zabezpečení lokality bude proveden nadzemní hydrant DN 80, 2xB, připojení 
hydrantu na vodovodní řad LT DN 100 bude provedeno z PEHD d90 v délce 6 m. 
 
Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle 
§ 104 odst. 2 písm. c) a § 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 
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v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona zahájení vodoprávního řízení ve věci 
žádosti o stavební povolení k vodnímu dílu „Kašperské Hory, ul Besední a křižovatka Besední x 
Vimperská – vodohospodářská část“ v katastrálním území Kašperské Hory na p.p.č. 62/11, 938/5, 
951/1, 952/2, 952/3, 1322/1, 1322/3, 1322/4, 2144/2, 2144/6, 2150/7, 2150/9, 2150/10, 2206/1, 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.  

Účastníci řízení 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 nepřihlíží. 

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). 

 

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 
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 oznámení 
se provádí v souladu s ust. § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů veřejnou vyhláškou. Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se písemnost považuje za 
doručenou patnáctý den po vyvěšení.  
 
  
        „otisk úředního razítka“ 
 
 
          Ing. Ivana Zemenová 

vedoucí Odboru životního prostředí  
 
 
 
Obdrží: 
účastník stavebního řízení podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona do datové schránky: 
Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 34192 Kašperské Hory zastoupené PONTEX, spol. s r.o., Plánská 
403/5, 30100 Plzeň 

k vyvěšení na úřední desce: 
Městský úřad Sušice, nám. Svobody 138, 34201 Sušice  
Městský úřad Kašperské Hory, Náměstí 1, 34192 Kašperské Hory  – datová schránka 

Účastníci stavebního řízení, kterým se doručuje oznámení vyvěšením na úřední desce Městského úřa-
du Sušice: 

Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. b), c) a d) stavebního zákona: 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 1760/18, Jižní 
Předměstí, 30100 Plzeň 
Technické služby Města Kašperské Hory s.r.o., Náměstí 1, 34192 Kašperské Hory 
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EVK Kašperské Hory s.r.o., Smetanova 156, 34192 Kašperské Hory 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín, 40502 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 13000 
 
Identifikace účastníků řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona – vlastníci sousedních po-
zemků nebo staveb na nich a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému bře-
menu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: 
Výčet čísel pozemků v k.ú. Kašperské Hory: 
st. 94, st. 302, 938/1, 89, st. 91, st. 80/1, 2144/3, 55/1, st. 83, st. 80/2, st. 89, st. 90, 938/9, 62/1, st. 95, 
938/3, 954/3, 1317/1, 1322/2, st. 512, st. 407, st. 405, st. 406, st. 92, st. 82, st. 481, st. 482, st. 483, st. 
484,  55/2, 55/3, 55/4, 62/2, 61/25, 87/1, st. 283, st. 755, 942/3, 952/1, 1322/5, 1322/6, 1322/7, 
2150/11, 2275, 62/21, 938/8, 2298. 
 
Dotčené orgány: 
Městský úřad Sušice, Odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu 
Městský úřad Sušice, Odbor dopravy a silničního hospodářství 
datová schránka: 
Městský úřad Kašperské Hory, Náměstí 1, Kašperské Hory – stavební úřad 
Městský úřad Kašperské Hory, Náměstí 1, Kašperské Hory – silniční úřad 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, ÚP Klatovy, Plzeňská 165, 339 56 Klatovy 2 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Aretinova 129, 339 01 Klatovy IV 
Správa Národního parku Šumava, Odbor státní správy Chráněné krajinné oblasti Šumava 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce      Sejmuto z úřední desky 
 
dne...................................      dne.............................. 
 
 
 
 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce    Sejmuto z elektronické desky 
 
dne...................................      dne.............................. 
 


