
   

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE 
odbor životního prostředí 

 

Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I                                telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112  
Číslo jednací:  334 /18/ZPR/Kal            V Sušici dne  2.2.2018 
Spisová značka: 92/18/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 „Sušice – stavební 
úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská“ a k odstranění stavby 
septiků v katastrálním území Sušice nad Otavou 

Město Sušice, náměstí Svobody 138, 34201 Sušice dne 8.12.2017 podalo žádost o vydání stavebního 
povolení ke stavbě „Sušice – stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, 
Studentská“  v katastrálním území Sušice nad Otavou na p.p.č. 236/1, 355/7, 356/1, 358/1, 358/24, 
358/25, 369/26 a žádost o povolení k odstranění stavby septiků na p.p.č. 236/1, 236/98, 236/99, 
236/100, 355/7, 358/1, 358/28. Podáním žádostí bylo zahájeno vodoprávní řízení. 

Vodoprávní úřad spojil v souladu s ustanovením § 140, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, usnesením č.j. 95/18/ZPR/Kal ze dne 10.1.2018 obě řízení a rozhodl o 
projednání ve společném řízení.  
 
Popis stavby, která se povoluje: 
Stavba je rozdělená na stavební objekty: 
SO 01 – Rekonstrukce kanalizace, Studentská ulice 
SO 02 – Rekonstrukce kanalizace, ul. 5. května 
SO 03 – Stavební úpravy kanalizace, Smetanova ul. 
SO 11 – Rekonstrukce vodovodu, Studentská ul. 
SO 12 – Rekonstrukce vodovodu, ul. 5. května 
SO 13 – Rekonstrukce vodovodu, Smetanova ul. 
 
SO 01 – Rekonstrukce kanalizace, Studentská ulice 
V úseku od ulice Villaniho do křižovatky s ulicí Smetanova bude provedena nová kanalizace – stoka „A“ 
v celkové délce 208,40 m z kameninového potrubí, průměr potrubí DN 400 (délka 81,20 m) a DN 500 
(délka 126,90 m). Nová stoka „A“ povede středem vozovky. Hloubka uložení nové kanalizace bude od 
2,01 m do 3,11 m.  
Na páteřní stoku „A“ budou napojené vedlejší stoky, které propojí stávající stoky v ulicích 5. května a 
Smetanova s novou stokou: 

- Stoka „Aa“ v délce 8,15 m, kameninové potrubí DN 300 
- Stoka „Ab“ v délce 3,50 m, kameninové potrubí DN 250 
- Stoka „Ac“ v délce 3,50 m, kameninové potrubí DN 400 

 
Součástí objektu SO 01 je odstranění stávající betonové kanalizace v ulici Studentská v délce 205,50 
m. Kanalizace bude vykopána, rýha bude vyplněna hutněným zásypem výkopového materiálu. 
 
SO 02 – Rekonstrukce kanalizace, ul. 5. května 
V úseku od ulice Studentská ke křižovatce s ul. Klostermannova bude provedena nová kanalizace – 
stoka „B“ v celkové délce 224,15 m, z kameninového potrubí, průměr potrubí DN 250 (délka 23,40 m), 
DN 300 (délka 121,85 m a DN 400 (délka 78,90 m). Nová stoka „B“ povede středem vozovky. Hloubka 
uložení bude od 2,01 m do 3,24 m. 
Na páteřní stoku „B“ bude napojena vedlejší stoka „Ba“ v délce 65,65 m, kameninové potrubí DN 250 
m, hloubka uložení do 2,00 do 3,15 m. 
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Součástí objektu SO 02 je vedlejší stoka „C“ k odkanalizování vnitrobloku, která je napojena v ul. 
Studentská na stoku „A“. Délka stoky „C“ je 48,85 m, materiál kamenina DN 250. Hloubka od 2,00 do 
3,17 m. 
V rámci provádění objektu SO 02 je odstranění stávající betonové kanalizace v ulici 5. května DN 150 
v délce 97 m  a DN 300 v délce 117 m včetně šachet. Kanalizace bude vykopána, rýha bude vyplněna 
hutněným zásypem. 
 
SO 03 – Stavební úpravy kanalizace, Smetanova ul. 
Bude provedena stavební úprava stávající stoky „A“ v délce 138,10 m, DN 400 – výměna potrubí ve 
stejné hloubce, včetně obnovení šachet. 
 
Veškerá kanalizace prováděná v rámci stavby je jednotná gravitační a je součástí systému kanalizace 
pro veřejnou potřebu města Sušice. Na stokách budou provedeny betonové montované šachty 
s vnitřním průměrem 1000 mm.  
 
SO 11 Rekonstrukce vodovodu Studentská ul.  
V ulici bude provedený v úseku od ulice Villaniho do křižovatky ul. Smetanova nový vodovodní řad „1“ 
DN 80 v souběhu s novou kanalizací v délce 231,10 m nahrazující stávající nevyhovující. Na 
vodovodním řadu bude osazen na odbočce nový nadzemní hydrant s požární funkcí u křižovatky ulic 
Studentská a Smetanova. 
 
SO 12 – Rekonstrukce vodovodu, ul. 5. Května 
V ulici bude v úseku od ul. Studentská směrem k ulici Klostermannova v délce 104,85 proveden nový 
vodovodní řad „2“ DN 80 v souběhu s novou stokou „B“. Vodovodní řad nahradí stávající nevyhovující 
vodovod. 

SO 13 – Rekonstrukce vodovodu, Smetanova ul. 
V ulici bude v úseku od ul. Studentská směrem k ulici Pod Antonínem proveden nový vodovodní řad „3“ 
DN 80 v délce 141,30 m v souběhu s upravovanou stokou „A“. Na řadu bude osazen podzemní hydrant 
pro odvzdušnění. Vodovodní řad nahradí stávající řad. 
 
Výše uvedené vodovodní řady jsou součástí systému vodovodu pro veřejnou potřebu města Sušice. 
Jedná se o vodovodní řady zásobovací sítě. Materiál vodovodního potrubí – plastové tlakové potrubí 
HDPE PE 100, SDR 11 DN 80. Odstavené vodovody budou ponechány v zemi, konce potrubí budou 
zaslepené. 

Účel stavby -  zajištění zásobování lokality pitnou vodou a odvádění splaškových a srážkových vod ze 
zájmového území 

Součástí stavby, jejíž povolení se projednává, nejsou vodovodní a kanalizační přípojky a dešťové uliční 
a dvorní vpusti, úprava chodníků a úprava vozovky. 
 
Popis stavby, ke které bude vydáno povolení k odstranění stavby: 
 
SO 21 Odstranění septiků 
V řešené lokalitě jsou staré biologické septiky, které v minulosti předčišťovaly odpadní vody v době, kdy 
kanalizace neodváděla odpadní vody k čištění na centrální čistírnu odpadních vod. Septiky jsou 
v současné době nefunkční. Septiky jsou podzemní betonové nádrže se 2,3 betonovými příčkami, 
zastropení je z betonových prefa desek se vstupními otvory s litinovými poklopy.  
Odstraněny budou následující septiky: 
Studentská ulice: 

- Septik č. 1 pro bytový dům č.p. 762, vnější rozměr 3,50x5,30 m, hloubka 4,00 m, tl. stěn 0,45 m 
- Septik č. 12 pro bytový dům č.p. 783, vnější rozměr 6,30x6,90 m s vtokovou šachtou 1,40x1,40 

m, hloubka 4 m, tl. stěn 0,45 m 
Ulice 5. května: 

- Septik č. 2 pro bytové domy č.p. 795 a 796, vnější rozměr 3,50x5,30 m, hloubka 4,00 m, tl. stěn 
0,45 m 
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- Septik č. 3 pro bytové domy č.p. 793 a 794, vnější rozměr 3,60x6,50 m, hloubka 4 m, tl. stěn 
0,45 m 

- Septik č. 4 pro bytové domy č.p. 751 a 752, vnější rozměr 2,40x5,50 m, hloubka 4,00 m, tl. stěn 
0,45 m 

- Septik č. 5 pro bytové domy č.p. 667 a 668, vnější rozměr 2,40x5,50 m, hloubka 4,00 m, tl. stěn 
0,45 m 

- Septik č. 6 pro bytové domy č.p. 749 a 750, vnější rozměr 2,40x5,50 m, hloubka 4,00 m, tl. stěn 
0,45 m 

- Septik č. 7 pro bytový dům č.p. 674, vnější rozměr 2,40x3,90 m, hloubka 4,00 m, tl. stěn 0,45 m 
- Septik č. 8 pro bytový dům č.p. 673, vnější rozměr 2,40x3,90 m, hloubka 4,00 m, tl. stěn 0,45 m 
- Septik č. 9 pro bytový dům č.p. 672, vnější rozměr 2,40x3,90 m, hloubka 4,00 m, tl. stěn 0,45 m 
- Septik č. 10 pro bytový dům č.p. 671, vnější rozměr 2,40x3,90 m, hloubka 4,00 m, tl. stěn 0,45 

m 
- Septik č. 11 pro bytový dům č.p. 757, vnější rozměr 3,50x5,30 m, hloubka 4,00 m, tl. stěn 0,45 

m 
Smetanova ulice: 

- Septik č. 13 pro bytový dům č.p. 747, vnější rozměr 3,50x5,30 m, hloubka 4,00 m, tl. stěn 0,45 
m 

- Septik č. 14 pro bytové domy č.p. 745 a 746, vnější rozměr 3,50x4,60 m, hloubka 4,00 m, tl. 
stěn 0,45 m 

- Septik č. 15 pro bytový dům č.p. 784, vnější rozměr 6,00x4,20 m se 3 vtokovými šachtami 
1,20x1,85 m, hloubka 4,00 m, tl. stěn 0,45 m 

Odstranění septiků bude zahrnovat odstranění stropu, přepážek, desinfekci stěn a dna, odbourání 
obvodových stěn do úrovně 2 m pod úroveň okolního terénu. Vnitřní objem bude vyplněn hutněným 
zásypem. 
 
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 

v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, § 115 odst. 1 vodního zákona zahájení vodoprávního řízení ve věci stavebního povolení 
k vodnímu dílu „Sušice – stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, 
Studentská“ v katastrálním území Sušice nad Otavou na p.p.č. 236/1, 355/7, 356/1, 358/1, 358/24, 
358/25, 369/26 a ve věci povolení k odstranění stavby septiků na p.p.č. 236/1, 236/98, 236/99, 
236/100, 355/7, 358/1, 358/28. 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 
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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: 

Městský úřad Sušice, nám. Svobody 138, 34201 Sušice  - k vyvěšení na úřední desce 

Účastníci stavebního řízení k povolení stavby „Sušice – stavební úpravy kanalizace a vodovodu 
v ul. 5. května, Smetanova, Studentská“: 
Město Sušice, náměstí Svobody 138, 34201 Sušice - účastník stavebního řízení podle ustanovení § 
109 písm. a) stavebního zákona, který obdrží písemné vyhotovení 

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: 
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 
InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, 62800 Brno - Líšeň 
Bytservis Sušice spol. s r.o., Příkopy 86, 34201 Sušice 
United Networks SE, Kaznějovská 1309/56, 32300 Plzeň 
 
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.: 
 236/17, 236/49, 236/98, 236/99, 236/100, 355/1, 355/14, 355/29, 355/36, 355/37, 356/5, 356/10, 
356/12, 356/13, 356/23, 356/24,356/25, 358/28, 366/2, 366/3, 356/34, 357/2.  
Stavební parcely č.: 
871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 891, 892, 893, 894, 1038, 1039, 1117, 1184, 1185, 1186, 1187, 
1188/1, 1188/2, 1188/3, 1225, 1226, 1227, 1229, 1230, 1231, 1232, 1235/1, 1235/2, 1236, 1237/1, 
1237/2, 1238, 1239, 1240/1, 1240/2, 1291, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 2209, 2750. 
 
Účastníci řízení o povolení odstranění stavby septiků: 

Město Sušice, náměstí Svobody 138, 34201 Sušice – hlavní účastník podle § 27 odst. 1 a) správního 
řádu, kterému se doručuje písemné vyhotovení zahájení řízení   

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu, kterým se doručuje písemnost vyvěšením na úřední 
desce: 
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 
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SUŠICKÉ LESY A SLUŽBY s.r.o., Na Hrázi 270, 34201 Sušice 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno 
UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, Nusle, 14000 Praha 4 
Bytservis Sušice spol. s r.o., Příkopy 86, 34201 Sušice 
United Networks SE, Kaznějovská 1309/56, 32300 Plzeň 
Vlasta Otáhalová, Studentská 484, Sušice II, 34201 Sušice 
Jiří Šrámek, náměstí Generála Píky 2095/30, Východní Předměstí, 32600 Plzeň 
Hana Frišová, Stupkova 1107, Sušice II, 34201 Sušice 
Franz Skola, Dr. Schoberstrasse 13, 4320 Perg, Rakousko 
Karl Skola, Wischerstrasse 41, 4020 Linz, Rakousko 
Rudolf Skola, Hauptstrasse 70, 4350 Grein, Rakousko 
Dung Vo Tri, Klostermannova 367/26, Vimperk II, 38501 Vimperk 
Nguyen My Thanh, Klostermannova 367/26, Vimperk II, 38501 Vimperk 
Mgr. Jana Halamová, Dětská 2441/45, Strašnice, 10000 Praha 10 
Zdeněk Janout, Dlouhá 67, 34192 Kašperské Hory 
Miroslav Kolář, Pod Antonínem 792, Sušice II, 34201 Sušice 
Vladislava Kolářová, Pod Antonínem 792, Sušice II, 34201 Sušice 
František Kotal, Pod Antonínem 762, Sušice II, 34201 
Jitka Kotalová, Pod Antonínem 762, Sušice II, 34201 
Václav Pokorný, č.p. 116, 34201 Hrádek 
Jarmila Střeláková, Zikova 537/21, Dejvice, 16000 Praha 6 
Magdaléna Fléglová, Smetanova 784, Sušice II, 34201 Sušice 
Bohuslav Hrabý, Smetanova 784, Sušice II, 34201 Sušice 
Růžena Hrabová, Smetanova 784, Sušice II, 34201 Sušice 
František Knetl, Smetanova 784, Sušice II, 34201 Sušice 
Marie Knetlová, Smetanova 784, Sušice II, 34201 Sušice 
Milena Naglmüllerová, Smetanova 784, Sušice II, 34201 Sušice 
Alena Senftová, Smetanova 784, Sušice II, 34201 Sušice 
Josef Tvrdík, Smetanova 784, Sušice II, 34201 Sušice 
Hana Tvrdíková, Smetanova 784, Sušice II, 34201 Sušice 
Anna Knödlová, Studentská 762, Sušice II, 34201 Sušice 
Lukáš Lenoch, Studentská 762, Sušice II, 34201 Sušice 
Tomáš Lenoch, Hábova 1567/14, Stodůlky, 15500 Praha 5 
Miroslav Pojar, Studentská 762, Sušice II, 34201 Sušice 
Marta Pojarová, Studentská 762, Sušice II, 34201 Sušice 
Mgr. Petr Prunner, Plachého 1818/2, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň 
Vlasta Šobrová, Bílenice 22, 34201 Žihobce 
Monika Tomanová, Studentská 762, Sušice II, 34201 Sušice 
 
Dotčené orgány: 
Městský úřad Sušice, Odbor výstavby a územního plánování 
Městský úřad Sušice, Odbor dopravy a silničního hospodářství 
datová schránka: 
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.............................. 


