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R O Z H O D N U T Í 
 

Výroková část: 

Městský úřad  Sušice, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm.c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle 
§ 15 odst. 5 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 správní orgán 
podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je 

Město Sušice, náměstí Svobody 138, 34201 Sušice, IČ 00256129 
 

vydává stavební povolení 

podle ust. § 15 odst.1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby 
vodního díla „Sportovní hala Sušice, SO-04 Řad – kanalizace splašková, SO-05 Řad – vodovod, 
SO11 – Přeložka dešťové kanalizace“   v kraji Plzeňském, obec Sušice,  katastrální území Sušice nad 
Otavou, na  p.p.č. 2303, 968/5, 968/10 a  st.p.č. 2195, číslo hydrologického pořadí 1-08-01-063-0-00, 
název vodního útvaru Volšovka od pramene po ústí do toku Otava, číslo vodního útvaru HVL 1180, 
souřadnice x,y v systému S – JSTK: začátek 1128235; 821237; konec 1128307; 821354. 

Účel užívání stavby – zajištění zásobování lokality pitnou vodou a odvádění splaškových a srážkových 
vod ze zájmového území.  

Druh stavby – vodní dílo podle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona – stavba vodovodního řadu a 
kanalizačních stok. 

Údaje o povolené stavbě vodního díla: 
SO-04 Řad kanalizace splašková 
Řad splaškové kanalizace DN 250 je navržen jako gravitační v souběhu s ostatními sítěmi vedenými 
v nově navrhované přístupové komunikaci. Napojení řadu bude provedeno v nově vybudované šachtě 
na stávajícím kanalizačním řadu DN500 v ul. Na Hrázi. Nový řad DN 250 bude proveden v délce 
137,55 m z kameninového potrubí, na kanalizaci bude 5 nových betonových prefabrikovaných šachet 
DN 1000 mm. Řad bude uložen ve výkopu v hloubce 2,29- 2,45 m pod terénem. 

SO-05 Řad vodovod 
Nový vodovodní řad TH 150 vedený v příjezdové komunikaci bude napojen na stávající vodovodní řad 
TH 150 v ulici Na Hrázi. Napojení bude provedeno vysazením nové odbočky na stávajícím řadu, nové 
i stávající potrubí bude osazeno šoupaty pro možnost uzavření. Řad bude ukončen podzemním 
hydrantem. Délka řadu bude 135,3 m, materiál – hrdlové trubky z tvárné litiny. Vodovod bude uložen 
ve výkopu v hloubce 1,59 – 1,72 m pod terénem. 

SO-11 Přeložka dešťové kanalizace 
Stávající dešťová kanalizace v prostoru sportovní haly bude přeložena mimo stavbu haly. Přeložka je 
navržena z betonových trub DN 600 v délce 158,9 m. Přeložka bude napojena ve stávající šachtě, 
která bude rekonstruována a ukončena v nově vysazené šachtě na trase stávající dešťové kanalizace. 
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Na trase kanalizace bude celkem osazeno 7 šachet. Šachty budou betonové prefabrikované o 
vnitřním průměru 1000 mm zakryté litinovými poklopy. Dešťová kanalizace bude uložena ve výkopu 
v hloubce 1,65 – 2,28 m pod terénem. 

Výše uvedené vodovodní a kanalizační řady jsou součástí systému vodovodu a kanalizace pro 
veřejnou potřebu města Sušice.  

Součástí stavby, ke které se vydává toto stavební povolení, nejsou vodovodní a kanalizační přípojky.  
 
Pro provedení vodního díla podle ustanovení §15 odst. 3 vodního zákona vodoprávní úřad stanoví 
povinnosti: 
1. Stavba vodního díla „Sportovní hala Sušice, SO-04 Řad – kanalizace splašková, SO-05 Řad – 

vodovod, SO11 – Přeložka dešťové kanalizace“ bude provedena podle předloženého a ve 
vodoprávním řízení ověřeného projektu pro stavební povolení, hlavní projektant Ing. arch. M. 
Tylšová, APRIS 3 MP s.r.o., Baarova 231/36, 14000 Praha 4, projektant vodohospodářské části 
Ing. Michal Chramosta, datum 04/2017. Veškeré změny oproti předloženému projektu budou 
předem projednány s příslušným vodoprávním úřadem. 

2. Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.  

3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba 
povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být 
ponechán na stavbě do dokončení stavby. 

4. Technické požadavky ČEVAK a.s. jako provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou 
potřebu, na provedení stavby vodovodu a kanalizace ze dne 30.5.2017 č.j. O17020002244 budou 
zapracovány do prováděcí dokumentace stavby vodovodu a kanalizace.  

5. Stavba bude dokončena v termínu do 30.6. 2019. 
6. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 
7. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude přiložen popis a zdůvodnění provedených 

odchylek od stavebního povolení, pokud k nim došlo, dokumentace skutečného provedení stavby 
a geodetické zaměření vodovodu a kanalizace v kopii katastrální mapy včetně polohopisných 
souřadnic x,y v systému S – JTSK a výškopisných souřadnic v systému BPV.   

8. Pro vydání kolaudačního souhlasu je třeba doložit souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany 
veřejného zdraví a orgánu státní správy na úseku požární ochrany, doklady o vlastnostech 
použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených tlakových zkouškách vodovodu a 
vodotěsnosti kanalizace, kamerovou zkoušku kanalizace, doklady o proměření vytyčovacího 
vodiče, rozbor vody v kráceném rozsahu, doklady o nakládání s veškerými druhy odpadů, které při 
realizaci stavby vznikly, doklad o provedení zkoušky zhutnění zásypových zemin, doklad o 
technické kontrole vodovodu a kanalizace provedené provozovatelem. 

 

Odůvodnění: 

Město Sušice, náměstí Svobody 138, 34201 Sušice zastoupené APRIS 3MP s.r.o., K Roztokům 190, 
16500 Praha 6, adresa pro doručování Baarova 231/36, 14000 Praha 4 dne 17.4.2018 podalo žádost 
o vydání stavebního povolení ke stavbě „Sportovní hala Sušice, SO-04 Řad – kanalizace splašková, 
SO-05 Řad – vodovod, SO11 – Přeložka dešťové kanalizace“  v katastrálním území Sušice nad 
Otavou na p.p.č. 2303, 968/5, 968/10 a  st.p.č. 2195. Podáním žádosti bylo zahájeno vodoprávní 
řízení. 

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad oznámil podle 
ustanovení § 115 vodního zákona a příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu 
zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům písemností č.j. 
1244/18/ZPR/Kal ze dne 9.5.2018, a jelikož mu jsou známy poměry staveniště a žádost poskytuje 
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 
k projednávanému záměru mohou být podány v termínu do 10 dnů od obdržení oznámení. 
Účastníkům bylo sděleno, že byly nashromážděny doklady potřebné pro rozhodnutí, ke kterým se 
mohou vyjádřit do vydání rozhodnutí. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o správní řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručení písemností 
se provádí v souladu s ust. § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
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předpisů veřejnou vyhláškou. Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se písemnost považuje za 
doručenou patnáctý den po vyvěšení na úřední desce.  

V rámci vodoprávního řízení byly nashromážděny podklady pro vydání stavebního povolení a povolení 
k odstranění stavby. 
a) Projekt vodohospodářské části stavby „Sportovní hala Sušice“ vyhotovil APRIS 3 MP s.r.o., 

Baarova 231/36, 14000 Praha 4.  Stavební objekty SO-04 Řad – kanalizace splašková, SO-05 
Řad – vodovod vypracoval Ing. Zdeněk Sadílek, Krátká 460, 25262 Horoměřice, autorizovaný 
inženýr pro techniku prostředí staveb a opatřil autorizačním razítkem Ing. Michal Chramosta, 
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, část SO11 – Přeložka dešťové kanalizace 
vypracoval Ing. Michal Chramosta, Kubištova 6, 14000 Praha 4, autorizovaný inženýr pro 
vodohospodářské stavby ČKAIT 0000647.  

b) Vlastnické právo žadatele k pozemkům, které se mají použít pro výstavbu, bylo ověřeno v katastru 
nemovitostí.  

c) Územní rozhodnutí k umístění stavby vydal Městský úřad Sušice, Odboru výstavby a ÚP dne 
13.10.2017 pod č.j. 2422/17/rozh. 

d) Souhlas Městského úřadu Sušice, Odboru výstavby a ÚP jako místně příslušného stavebního 
úřadu podle ustanovení § 15 odstavce 2 stavebního zákona s vydáním rozhodnutí o povolení 
stavby ze dne 10.4.2018 pod č.j. 1214/18/SOU. 

e) Stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, závod Horní Vltava, s.p. k záměru ze dne 11.5.2017 
pod zn.. 25428/2017-142 – souhlas bez připomínek 

f) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako orgánu 
ochrany veřejného zdraví ze dne 20.7.2017 pod č.j. KHSPL/18283/21/2017 – souhlas se 
záměrem.  

g) Stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Územního odboru Klatovy ze dne 
24.1.2018 čj. HSPM-676-19/2017 KT – souhlas se stavbou. 

h) Vyjádření, Odboru životního prostředí jako orgánu veřejné správy podle zákona o odpadech ze 
dne 18.5.2017 pod č.j. 1685/17/ZPR/Čes s požadavkem předložit ke kolaudaci doklady o 
nakládání s veškerými druhy odpadů, které při realizaci projektu vzniknou. 

i) Povolení Městského úřadu Sušice, Odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 28.3.2017 
pod č.j. 1398/17/DOP/Pa ke zvláštnímu užívání místní komunikace - k umístění inženýrských sítí 
vodovodu a kanalizace v silničním pozemku. 

j) Stanovisko ČEVAK a.s. ze dne 30.5.2017 pod č.j. O17020002244 jako provozovatele vodovodu a 
kanalizace pro veřejnou potřebu, ve kterém souhlasí s realizací za předpokladu splnění požadavků 
uvedených ve stanovisku. Jedná se zejména o technické požadavky na provedení stavby 
vodovodu a kanalizace, které souvisí s funkčností a provozuschopností vodohospodářské 
infrastruktury města Sušice. Do výrokové části byla uložena povinnost technické požadavky 
provozovatele zapracovat do podrobnější prováděcí dokumentace stavby. Požadavky na 
předložení podkladů ke kolaudaci je třeba uplatnit v rámci smluvního vztahu mezi vlastníkem 
vodovodu a kanalizace a provozovatelem vodohospodářských sítí. Vodoprávnímu úřadu nepřísluší 
rozhodovat o předání podkladů pro kontrolu provozovateli. Pro vydání kolaudačního souhlasu je 
však nezbytným podkladem souhlas provozovatele s převzetím nových sítí do provozování. 

k) Stanoviska správců sítí: 
- Vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., k záměru stavby pod č.j. POS-PD-538-17 

ze dne 16.6.2017 – v zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací  
- Sdělení ČEZ Distribuce a.s., ze dne 9.5.2017, č.j. 0100741121 k existenci energetického 

zařízení – v zájmovém území se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. 
nebo jeho ochranné pásmo a vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení ze dne 
9.5.2017. 

- Sdělení Telco Pro Services, a.s. ze dne 9.5.2017, zn. 0200595139– v území se nenachází 
komunikační zařízení společnosti. 

- Stanovisko GridServices, s.r.o. ze dne 21.7.2017 zn. 5001538250– v zájmovém území se 
nachází STL a NTL plynovody, přípojky a ostatní plynárenská zařízení.  

- Vyjádření Sušických lesů a služeb s.r.o., Na Hrázi 270/II, 34201 Sušice ze dne 23.5.2017  v 
zájmovém území se nachází sítě veřejného osvětlení. 

- Stanovisko ČEVAK a.s. ze dne 4.1.2017 č.j. O17070034907 s vyznačením stávající 
vodohospodářské infrastruktury v území. 
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- Stanovisko United Networks SE, Kaznějovská 1309/56, 32300 Plzeň ze dne 10.5.2017 – 
v zájmovém území se nachází ochranné pásmo podzemního vedení sítě elektronických 
komunikací. Sítě nejsou dotčeny stavbou vodovodu a kanalizace 

- Stanovisko FIXNET s.r.o. ze dne 10.5.2017 zn. 1705102 – v zájmovém území se nenachází 
sítě elektronických komunikací společnosti. 

- Sdělení Bytservis Sušice spol. s r.o.- ze dne 10.5.2017 – není námitek k tech. infrastruktuře. 
- Vyjádření UPC Česká republika s.r.o. zastoupené InfoTel, spol. s.r.o. ze dne 23.5.2017 – 

v zájmovém území se nachází vedení komunikační sítě společnosti a jeho ochranné pásmo. 
Sítě nejsou dotčeny stavbou vodovodu a kanalizace. 

- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 9.5.2017 – souhlasné stanovisko s realizací 
akce. 

Vodoprávní úřad v souladu s ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona 
stanovil podmínky pro provedení stavby na základě předložené projektové dokumentace a požadavků 
§18 c vyhlášky 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, podmínky, které vyplývají z oprávněných požadavků 
účastníka řízení a doklady, které budou předloženy jako podklad pro vydání kolaudačního souhlasu a 
které slouží pro posouzení, zda byla stavba provedena v souladu se stavebním povolením, zda byly 
dodrženy požadavky dotčených orgánů, obecné požadavky na výstavbu vodních děl a zda je stavba 
bezpečná. 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení a o 
povolení k odstranění stavby z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, stavebního 
zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, příslušných prováděcích 
předpisů, z hlediska Plánu hlavních povodí ČR a Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, umožnil 
účastníkům řízení vznést námitky a stanoviska dotčeným orgánům a dospěl k závěru, že 
uskutečněním záměru za dodržení stanovených povinností nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a 
jinými předpisy, a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a záměr 
nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.  

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výrokové části uvedených. 
 

Upozornění: 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude 
stavba zahájena. 

 

Poučení účastníků: 

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

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 
na jeho náklady Městský úřad Sušice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 
správního řádu odkladný účinek. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne doručení, nejdéle však 
od 10. dne uložení písemnosti k vyzvednutí. 

 

 
     „otisk úředního razítka“ 
 
      
                            Ing. Ivana Zemenová 

vedoucí Odboru životního prostředí  
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Příloha:  
ověřená dokumentace stavby bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 

 
Obdrží: 
Obdrží: 

Městský úřad Sušice, Odbor kancelář starosty – k vyvěšení na úřední desce 
 
Účastníci stavebního řízení:   
Účastníci stavebního řízení, kteří obdrží písemné vyhotovení oznámení:  

- podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona 

Město Sušice, náměstí Svobody 138, 34201 Sušice zastoupené APRIS 3MP s.r.o., K Roztokům 190, 
16500 Praha 6, adresa pro doručování Baarova 231/36, 14000 Praha 4 

- podle § 109 písm.  d) stavebního zákona: 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín, 40502 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 13000 
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice 
SUŠICKÉ LESY A SLUŽBY s.r.o., Na Hrázi 270, 34201 Sušice 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno 
 
Účastníci stavebního řízení, kterým se doručuje oznámení vyvěšením na úřední desce Městského 
úřadu Sušice: 

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona – vlastníci sousedních pozemků nebo 
staveb na nich a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li 
být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: 
Výčet parcelních čísel sousedních pozemků v k.ú. Sušice nad Otavou: 
Pozemkové parcely č.: 970/1, 970/37, 968/42, 968/43, 968/44, 968/45, 968/46, 968/47, 968/48, 
968/64, 968/65, 968/59, 206/5, 2800, 968/2, 968/9 
Stavební parcely č.: 1090, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 
 
 
Dotčené orgány: 
Městský úřad Sušice, Odbor výstavby a územního plánování 
Městský úřad Sušice, Odbor dopravy a silničního hospodářství 
do datové schránky: 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, 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 desky 
 
dne...................................      dne.............................. 
 
 

 


