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R O Z H O D N U T Í 
  

                                      S P O L E Č N É   P O V O L E N Í   
  
 

Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný 

podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a věcně příslušný speciální stavební úřad podle § 16 

odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním 

řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného 

povolení, kterou dne 30. 4. 2021 podal Město Sušice, IČ: 002 56 129, se sídlem: náměstí Svobody 

138, 342 01  Sušice I, adresa pro doručování: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., se sídlem: Tyršova 

273, 339 01  Chudenice, IČ: 280 57 198,  

 

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:  

 

I.  Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona  a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve společném povolení 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 
„Sušice II, ulice Lerchova – II. etapa“ 

 

na pozemcích parc. č. 2254/56 (ostatní plocha), 206/7 (ostatní plocha), 2271 (ostatní plocha), 2254/23 

(ostatní plocha), 2254/24 (ostatní plocha), 240/1 (ostatní plocha), 239/19 (ostatní plocha), 2254/2 

(ostatní plocha), 344/35 (ostatní plocha), 2254/10  (ostatní plocha) v katastrálním území Sušice nad 

Otavou, v rozsahu stavebních objektů povolovaných odborem dopravy a silničního hospodářství: 
 

SO  101  KOMUNIKACE ÚSEK VOLŠOVSKÁ - NERUDOVA 

SO  102  KOMUNIKACE ÚSEK KLOSTERMANNOVA - PRAVDOVA 

SO  103  KOMUNIKACE ÚSEK PRAVDOVA – T. G. MASARYKA 

SO  401  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ÚSEK VOLŠOVSKÁ - NERUDOVA 

SO  402  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ÚSEK KLOSTERMANNOVA – PRAVDOVA 

SO  403  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ÚSEK PRAVDOVA – T. G. MASARYKA 

SO  901  ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ – (NEPODLÉHÁ REŽIMU POVOLOVÁNÍ) 

 

Stavba obsahuje: 
stavební úpravu ulice Lerchova, která je sběrnou místní komunikací, propojuje Volšovskou  ulici 

s ulicí T. G. Masaryka. Bude provedena úpravy komunikací, parkovacích pruhů a chodníků: 

SO  101  KOMUNIKACE ÚSEK VOLŠOVSKÁ - NERUDOVA 

Navržena komunikace v kategorii MS2p 13/9, 75/50, základní šířka mezi obrubníky 6,50 m, 

v obloucích rozšíření dle ČSN. Parkovací pruhy navrženy v samostatných zálivech. Chodníky 

navrženy po obou stranách místní komunikace, min. šířka chodníků. Odvodnění vozovky a chodníků je 

do uličních vpustí. V celém rozsahu objektu SO 101 bude provedena obnova vozovkového souvrství 
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odfrézováním krytové vrstvy a její opětovná pokládka. Součástí objektu je i ochrana sítí elektronické 

komunikace v prostoru parkovacích pruhů. 

SO  102  KOMUNIKACE ÚSEK KLOSTERMANNOVA - PRAVDOVA 

Navržena komunikace v kategorii MS2p 13/9, 75/50, základní šířka mezi obrubníky 6,50 m, 

v obloucích rozšíření dle ČSN. Parkovací pruhy navrženy v samostatných zálivech, parkování 

systémem „K + R“ ve  vymezené době. Chodníky navrženy po obou stranách místní komunikace, min. 

šířka chodníků. V místě pro přecházení u hlavního vstupu do areálu školy je navržen ochranný 

ostrůvek šířky 2,00 m. Odvodnění vozovky a chodníků je do uličních vpustí. V celém rozsahu objektu 

SO 102 bude provedena obnova vozovkového souvrství odfrézováním krytové vrstvy a její opětovná 

pokládka. 

SO  103  KOMUNIKACE ÚSEK PRAVDOVA – T. G. MASARYKA 

Navržena komunikace v kategorii MO1 7,5/4,5/30, jednopruhová, jednosměrná, základní šířka mezi 

obrubníky 3,50 m, pravostranný chodník min. šířky 1,5 m, po pravé straně přidružený pruh 

proměnlivé šířky v závislosti na přilehlé zástavbě, oddělený obrubníkem s převýšením 3 cm. 

V celém rozsahu bude provedena rekonstrukce vozovky a chodníků. Odvodnění vozovky a chodníků a 

přidruženého pruhu do uličních vpustí napojených na stávající kanalizaci. 

SO  401  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ÚSEK VOLŠOVSKÁ - NERUDOVA 

V řešeném úseku (mezi body 58-63) je navržena rekonstrukce rozvodu s novým rozmístěním 

osvětlovacích stožárů a uložením nového kabelu do země. 

SO  402  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ÚSEK KLOSTERMANNOVA – PRAVDOVA 

SO  403  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ÚSEK PRAVDOVA – T. G. MASARYKA 

V řešeném úseku je navržena rekonstrukce rozvodu s novým rozmístěním osvětlovacích stožárů 

s použitím svítidel typu LED a s uložením nového kabelu VO do země. 

 
Druh a účel umisťované a povolované stavby: 

Hlavním účelem je optimalizace a homogenizace šířkového uspořádání, úprava křižovatek včetně 

zřízení míst pro přecházení a přechodů pro pěší, oprava oboustranných chodníků a parkovacích pruhů 

a vyřešení odvodnění prostoru MK v celém rozsahu úpravy. Stavbou dojde k úpravě dopravního 

režimu v dané lokalitě z hlediska bezpečnosti dopravy a pěších, což přispěje k modernizaci celého 

průjezdního úseku místní komunikace městem a funkčnímu a estetickému doplnění veřejných ploch a 

zásadnímu vylepšení dojmu významného veřejného prostoru obce jak pro místní obyvatele, tak pro 

ostatní uživatele. Hlavním záměrem stavby je návrh bezpečných místních komunikací, které budou 

splňovat podmínky příslušných ČSN a TP, a zajistí dodržování průjezdních rychlostí, zvýšení kázně 

parkování, bezpečný pohyb vozidel a pěších, včetně osob s omezenou schopností pohybu a osob 

slabozrakých a odstraní dopravní závady stávajícího stavu. Lerchova ulice je sběrná místní 

komunikace, která propojuje Volšovskou ulici s ulicí T. G. Masaryka a je významnou částí městského 

komunikačního systému. 

Stavba je rozdělena na 3 etapy – stavební objekty a to 1. úsek Volšovská – Nerudova, na 2. úsek 

Klostermannova – Pravdova a na 3. úsek Pravdova – T. G. Masaryka. 

Předmětné komunikace 1. a 2. úsek lze zařadit do funkční skupiny B, sběrné komunikace MO2p 

13/9,75/50;  3. úsek lze zařadit do funkční skupiny C, obslužná komunikace, kategorie MO1 

7,5/4,5/30 dle ČSN 736110. Podle zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, se jedná o místní 

komunikace II. a III. třídy. 

 

Umístění stavby na pozemku a popis prostorového řešení stavby: 

Stavba komunikací, parkovacích pruhů a chodníků se nachází v intravilánu města v těsné blízkosti 

centra;  Jedná se o území zastavěné. Stavba bude realizována v koridoru „prostoru místní komunikace“ 

dle ČSN 736110.bude umístěna na pozemku parc. č. 2254/56 (ostatní plocha), 206/7 (ostatní plocha), 

2271 (ostatní plocha), 2254/23 (ostatní plocha), 2254/24 (ostatní plocha), 240/1(ostatní plocha), 

239/19 (ostatní plocha), 2254/2 (ostatní plocha), 344/35 (ostatní plocha), 2254/10  (ostatní plocha) 

v katastrálním území Sušice nad Otavou  

Stavba se nachází z větší části v zastavěném území dle funkčního využití pozemků v PV – Plochy 

veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch. Jedná se o plochy významných veřejných 

prostranství a komunikací uvnitř zastavěného území určené k obecnému užívání, veřejně přístupných 

bez omezení. 
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Záměr se nachází malou částí na p.p.č. 239/19 v katastrálním území Sušice nad Otavou v zastavěné 

ploše dle funkčního využití pozemků v ploše v Bl – Plochy bydlení individuálního v rodinných 

domech – městské, které jsou určeny pro bydlení v rodinných domech respektive nízkopodlažní 

zástavbě městského typu. 

 
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název kraje                                                               Plzeňský 

Názvy katastrálních území                                        Sušice nad Otavou 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí       č. 2254/56, 206/7, 2271, 2254/23, 2254/24,  

                                                                                    240/1, 239/19, 2254/2, 344/35, 2254/10    
 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 
- Stavbou budou dotčeny pouze pozemky, na které se stavba umisťuje. Stavba nebude mít negativní 

vliv na životní prostředí a nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí. Stavba je v souladu 

s Územním plánem Sušice, který byl vydán dne 17. 9. 2014 usnesením č.j. 3896/14, nabytí 

účinnosti dne 8. 10. 2014 a s politikou územního rozvoje a úkoly územně plánovací dokumentace. 

Stavba je součástí zastavěného území obce. Místo stavby se podle digitální báze 

vodohospodářských dat Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka nachází 

v záplavovém území vodního toku Otava v k.ú. Sušice nad Otavou. Místo stavby zasahuje do 

městské památkové zóny města Sušice. 

- Dle veřejného registru půdy LPIS se v zájmovém území tavby nenachází pozemky meliorované. 

- Záměr není v přímém kontaktu s ÚSES. 

- Lokalita stavby se nachází mimo zvláště chráněná území ve smyslu §§§ 12, 13 a 14 zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Místo stavby se dle Geoportálu Plzeňského kraje nenachází ve zvláště chráněném území ani 

v oblasti s jinou zvláštní ochranou přírody (chráněné území, Natura 2000, ptačí oblast, geoparky, 

mokřady, rezervace). 

Stavba nevyžaduje dočasný zábor pozemků ZPF. 

Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa se nevyžaduje. 

Dotčená lokalita a její bezprostřední okolí není podle Registru poddolovaných území evidováno 

jako poddolované území. 

II.   Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou, která je součástí společné dokumentace a 

obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního 

pozemku, požadovaným umístěním stavby, kterou zpracovala projekční kancelář MACÁN 

PROJEKCE DS s.r.o., K Pile 939/II, 339 01  Klatovy, IČ: 280 57 198, předložené podklady – 

projektová dokumentace z X/2020, stupeň DUSP, Karlem Macánem,  Autorizovaný technik 

pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT - 0200234 

2. Dle koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Sušice č.j. 151/21/KAN ze dne 

17. 2. 2021 

- Městský úřad Sušice, odbor výstavby a územního plánování jako orgán územního plánování 

(dále jen „úřad územního plánování“) příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona  č. 225/2017 Sb. 

(dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska 

souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska 

uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr a ve vazbě na § 149 odst. 1 a § 136 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává závazné stanovisko k 

záměru: „Sušice II, ulice Lerchova – II. etapa“ na pozemcích parc. č. 2254/56 (ostatní plocha), 

206/7 (ostatní plocha), 2271 (ostatní plocha), 2254/23 (ostatní plocha), 2254/24 (ostatní 

plocha), 240/1 (ostatní plocha), 239/19 (ostatní plocha), 2254/2 (ostatní plocha), 344/35 

(ostatní plocha), 2254/10  (ostatní plocha) v katastrálním území Sušice nad Otavou.  

Úřad územního plánová shledal, že záměr je z hlediska územního plánu přípustný. 



4 
 

Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti 

odpadového hospodářství podle ustanovení § 79 odst. 4 a § 71 písm. k) zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o odpadech“), a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), posoudil 

předložené podklady a vydává souhlasné závazné stanovisko. 

     3.   Dle Závazného stanoviska Městského úřadu Sušice, odboru výstavby a územního      

plánování zn.: 869/21/VYS/Oud-330 ze dne 10. 3. 2021, jako stavebního úřadu příslušného          

podle § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a jako místně příslušného správního  orgánu 

podle § 11 odst. 1 písm. b) správního řádu příslušného k umisťování nebo povolování 

vedlejších staveb souboru tj. veřejné osvětlení SO 401 – úsek Volšovská – Nerudova – zemní 

kabelové vedení – 180 m, 7 ks nových svítidel, SO 402 – úsek Klostermannova – Pravdova, 

zemní kabelové vedení – 330 m, 8 ks nových svítidel a SO 403 – úsek Pravdova – T. G. 

Masaryka – zemní kabelové vedení – 140 m, 4 ks nových svítidel. Stavební úřad shledal  

záměr přípustným. 

      4.    Budou dodrženy podmínky Vyjádření města Sušice č.j.: 375/2021/MRM ze dne 12. 4. 2021. 

III.   Stanoví podmínky pro provedení stavby:  
 

      1.  Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace,          

zpracované projekční kanceláří projekční kancelář MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K Pile 

939/II, 339 01  Klatovy, IČ: 280 57 198, předložené podklady – projektová dokumentace 

z X/2020, stupeň DUSP, Karlem Macánem, Autorizovaný technik pro dopravní stavby, 

specializace nekolejová doprava, ČKAIT - 0200234, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 

Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 

stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu. 

2.  Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení celé prostorové plochy (včetně    

     případného dočasného záboru pozemků) odborně způsobilou osobou.  

3.  Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění  

     stavebních prací jako předmětu své činnosti. 

4.  Při provádění prací nesmí docházet ke znečištění přilehlých úseků komunikací.   

     V případě znečištění komunikace, musí být toto neprodleně odstraněno. 

5.  Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o    

     technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, požadavky týkající   

     se bezpečnosti práce technických zařízení stanovené zejména Nařízením vlády č.     

     591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při    

     Práci na staveništích a učiněna příslušná opatření pro ochranu zdraví osob na  

     staveništi. 

6.  Před zahájením prací je nutno opětně ověřit uložení inženýrských sítí. Vlastník vedení  

      je povinen na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně  

      potřebné podklady a odborný dozor (§ 36 odst. 5 zák. č. 13/1997 Sb.). 

7. Stavebník je povinen oznámit archeologickému ústavu dle zák. č. 20/1987 Sb. o státní  

            památkové péči záměr provádění stavební činnosti. Oznamovací povinnost vůči    

            Archeologickému ústavu uloženou v § 22 výše uvedeného zákona lze splnit i  

            prostřednictvím tiskopisu, který je součástí dokladové části projektové dokumentace.  

            Oznámení je vhodné zaslat doporučeně, aby splnění této zákonné povinnosti bylo  

            prokazatelné. 

8.  Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek    

      „Stavba povolena“, který stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.    

      Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly    

      čitelné a ponechán na stavbě do úplného dokončení stavby.  

9.   Stavebník nahlásí písemně stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo   

      stavebního podnikatele nejpozději 10 dní před zahájením stavby. 

10. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky obsažené v následujících stanoviscích: 

a) Městský úřad Sušice - Koordinované stanovisko č. 151/21/KAN ze dne 17. 2. 2021. 
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b) Závazné stanovisko Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí č.j.: 

597/21/ZPR/Jah ze dne 25. 2. 2021. 

c) Závazné stanovisko Městského úřadu Sušice, Odboru památkové péče a cestovního 

ruchu č.j.: 97/21/SPC ze dne 5. 3. 2021. 

d) Hasičský záchranný sbor PK, závazné stanovisko č.j. HSPM-595-2/2021 KT ze dne 20. 

2. 2021.  

e) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č.j.: 

KHSPL/3548/21/2021 ze dne 5. 3. 2021. 

f) Vyjádření společnosti FIXNET s.r.o., Pravdova 1274, 342 01  Sušice zn.: 2103111 ze 

dne 11. 3. 2021 zn.: 2006081 ze dne 8. 6. 2020. 

g) CETIN a.s, vyjádření k existenci sítí, všeobecné podmínky ochrany sítě ze dne 11. 5. 

2020 č.j. 631169/20 a č.j.: 547009/21 ze dne 15. 2. 2021, s podmínkami: Stavebník nebo 

jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK. 

h) ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Sdělení o existenci energetického 

zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 0101500919  ze dne 9. 4. 2021 

a Vyjádření k PD zn.: 1113278652  ze dne 2. 3. 2021. 

i) GasNet, s.r.o., zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 

Zábrdovice, 602 00  Brno, zn.: 5002311318 ze dne 18. 2. 2021. 

j) GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno, zn.: 5002149338 ze 

dne 20. 5. 2020. 

               k)  ČEVAK, a.s. č.j.: 021070140384 ze dne 8.3.2021 a č.j.: 020070118710 ze dne  

                    18. 5. 2020. 

               l)   Vyjádření společnosti MAXTEL, United Networks SE, Nepomucká 1232/215,  

                    326 00 Plzeň ze dne 22. 2. 2021 a Vyjádření k existenci podzemních vedení   

                    telekomunikačních sítí ze dne 28. 5. 2020.  

               m) Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republik a.s., náměstí Junkových 2,  

                    155 00  Praha 5 zn.: 210211-1410257727 ze dne 12. 2. 2021 a zn.: 200519-   

                    1000172705 ze dne 19. 5. 2020. 

                n) Sušické lesy a služby s.r.o. ze dne 21. 5. 2021. 

11. V průběhu výstavby bude zajištěno zneškodnění všech odpadů vznikajících při vlastní 

stavební činnosti, a to v zařízení tomu určeném a mající souhlas příslušného orgánu státní 

správy. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a doklady 

o zneškodnění budou předloženy při kolaudaci. 

12. Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního 

odborného dozoru. 

13. O průběhu stavby bude veden stavební deník. 

14. Po dobu výstavby bude zabezpečen bezpečný přístup k nemovitostem a příjezd záchranné 

služby a hasičů. Zhotovitel včas upozorní majitele nemovitostí na případné omezení příjezdu 

k nemovitostem.  

15. Stavebník upozorní zhotovitele, aby před započetím prací požádal Městský úřad Klatovy, 

odbor dopravy, o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a o 

povolení uzavírky komunikace.  

16. Stavba bude dokončena  -   31. 12. 2025  

17. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby, za účelem provedení kontrolních 

prohlídek stavby: 

a. Dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby 

anebo pozemku 

b. Zda je stavba prováděna podle ověřené dokumentace nebo ověřené projektové 

dokumentace, v souladu s § 160, a zda je řádně veden stavební deník nebo 

jednoduchý záznam o stavbě, 

c. Stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, 

bezpečnost anebo životní prostředí, 
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d. Zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její 

okolí, jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník nebo 

jednoduchý záznam o stavbě, 

e. Zda stavebník plní povinnosti vyplývající z § 152, 

f. Zda je stavba užívána k povolenému účelu a stanoveným způsobem, 

g. Zda je řádně prováděna údržba stavby, 

h. Zda je zajištěna bezpečnost pro odstraňování stavby, 

i. Vytýčení prostorové polohy stavby, 

j. Pláň zemního tělesa a jeho odvodnění, podélné drenáže, 

k. Jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky, 

l. Předepsané příčné sklony vozovek 

18. Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejší speciální stavební úřad požádán o 

vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři dle vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti o 

kolaudační souhlas stavebník doloží:   

 doklady o výsledcích a měření předepsaných zvláštními předpisy 

 doklady prokazující schodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 

156 stavebního zákona) 

 doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při změně stavby před dokončením  

 geometrický plán stavby potvrzený katastrálním úřadem, pokud je stavba předmětem 

evidence v katastru nemovitostí 

 dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám 

oproti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci) 

 dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby 

 

Současně toto rozhodnutí navazuje zejména na: 

– Územní rozhodnutí Městského úřadu Sušice, Odboru dopravy a silničního hospodářství č.j.: 

928/21/DOP/Pa ze dne 7.4.2021 

 

Odůvodnění: 

Dne 30. 4. 2021 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na uvedenou stavbu. Uvedeným 

dnem bylo zahájeno společné řízení.  

Speciální stavební úřad dne 18. 5. 2021 opatřením č.j.: 1566/21/DOP/Pa zahájení stavebního řízení 

známým účastníkům řízení a to formou veřejné vyhlášky, neboť se jedná o stavbu s velkým počtem 

účastníků řízení. Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu, 

do kterého zahrnul vlastníky pozemků a staveb na nich, jejichž hranice sousedí s pozemky stavby. 

Veřejná vyhláška byla vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Sušice. 

K projednání žádosti současně nařídil na den 29. červen 2021 ústní jednání a místní šetření, o jehož 

výsledku byl sepsán protokol.  

     Souhlas vlastníka pozemku nebo stavby, na němž se má požadovaný záměr uskutečnit, není-li jím 

žadatel, byl podle ust. § 184a stavebního zákona předložen souhlasem ze dne 25. 1. 2021 na situaci 

PD.  

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a 

zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, 

předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

V souladu s ustanovením §94o stavebního zákona stavební úřad ve společném řízení posuzoval, zda 

záměr je v souladu: 

 s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na 

využívání území. Za tím účelem zejména posuzoval, zda navržená stavba je  umisťována  

v  souladu s ustanovením § 22 a § 23 vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
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o obecných požadavcích na využívání území. Stavební úřad posoudil, že obecné a zvláštní 

požadavky na umisťování staveb byly splněny. 

 s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, navržená stavba se nachází 

v koridoru „prostoru místní komunikace“ dle ČSN 736110 

 s územním plánem. 

 s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů a konstatoval, že 

k záměru byla vydaná kladná závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů Městského 

úřadu Sušice, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního plánování, 

Hasičského záchranného sboru PK, Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem 

v Plzni, Policie České republiky. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným 

požadavkům na využívání území. Dokumentace pro vydání společného povolení je úplná, přehledná a 

jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Je zajištěn příjezd ke stavbě. Stavební 

úřad dospěl k závěru, že budoucí užívání stavby nebude nad přípustnou míru ovlivňovat životní 

prostředí. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 

Stanoviska sdělili: 
 Městský úřad Sušice - Koordinované stanovisko č. 151/21/KAN ze dne 17. 2. 2021. 

 Závazné stanovisko Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí č.j.: 597/21/ZPR/Jah ze 

dne 25. 2. 2021. 

 Závazné stanovisko Městského úřadu Sušice, Odboru památkové péče a cestovního ruchu č.j.: 

97/21/SPC ze dne 5. 3. 2021. 

 Hasičský záchranný sbor PK, závazné stanovisko č.j. HSPM-595-2/2021 KT ze dne 20. 2. 2021.  

 Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č.j.: KHSPL/3548/21/2021 ze 

dne 5. 3. 2021. 

 Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01  České Budějovice zn.: 

PVL-12588/2021/140 ze dne 17. 2. 2021. 

 Vyjádření společnosti FIXNET s.r.o., Pravdova 1274, 342 01  Sušice zn.: 2103111 ze dne 11. 3. 

2021 zn.: 2006081 ze dne 8. 6. 2020. 

 CETIN a.s, vyjádření k existenci sítí, všeobecné podmínky ochrany sítě ze dne 11. 5. 2020 č.j. 

631169/20 a č.j.: 547009/21 ze dne 15. 2. 2021, s podmínkami: Stavebník nebo jím pověřená třetí 

osoba je povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK. 

 ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Sdělení o existenci energetického zařízení 

v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 0101500919  ze dne 9. 4. 2021 a Vyjádření k PD 

zn.: 01113278652  ze dne 2. 3. 2021. 

 GasNet, s.r.o., zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 

00  Brno, zn.: 5002311318 ze dne 18. 2. 2021. 

 GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno, zn.: 5002149338 ze dne 20. 5. 

2020. 

 ČEVAK, a.s. č.j.: 021070140384 ze dne 8. 3. 2021 a č.j.: 020070118710 ze dne 18. 5. 2020. 

 Vyjádření společnosti MAXTEL, United Networks SE, Nepomucká 1232/215, 326 00 Plzeň ze 

dne 22. 2. 2021 a Vyjádření k existenci podzemních vedení  telekomunikačních sítí ze dne 28. 5. 

2020. 

 Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republik a.s., náměstí Junkových 2, 155 00  Praha 5 zn.: 

210211-1410257727 ze dne 12. 2. 2021 a zn.: 200519-1000172705 ze dne 19. 5. 2020. 

 Sušické lesy a služby s.r.o. ze dne 21. 5. 2021. 

 Město Sušice č.j.: 375/2021/MRM ze dne 12. 4. 2021. 

 ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1513/3, 140 53  Praha 4 zn.: 0700361898 ze dne 9. 4. 2021, zn.: 

0700207585 ze dne 11. 5. 2020. 

 Telco Pro Services, a.s., Duhová 1513/3, 140 53  Praha 4 zn.: 0201222650 ze dne 9. 4. 2021a zn.: 

0201067418 ze dne 11. 5. 2020. 

 České radiokomunikace a.s. zn.: UPTS/OS/246534/2020 ze dne 19. 5. 2020. 

 ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00  Praha 3 č.j.: 1202008967 ze dne 19. 5. 2020. 

 Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů ČECHY č.j.: ÚP 573/18-688-2020 - 1150 

ze dne 6. 4. 2021. 
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 MAXTEL, United Networks SE ze dne 29. 6. 2018. 

 BYTSERVIS SUŠICE spol. s r.o., zn.: MAXTEL, ze dne 28. 5. 2020. 

 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, 148 00  Praha 4 zn.: E21328/20 ze dne 19. 5. 

2020. 

 MěÚ Sušice, ODSH, č.j.: 928/21/DOP/Pa ze dne 7. ledna 2021.  

 

Silniční správní úřad, speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných 

stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Silniční správní úřad, speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití 

ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

 

Účastníci společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. a) stavebního 

řádu:  
Město Sušice, IČ: 002 56 129, se sídlem: náměstí Svobody 138, 342 01  Sušice I 

 
Účastníci společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. b) stavebního řádu:  
Město Sušice 

 
Účastníci společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. e) stavebního řádu:  
Západočeské konzumní družstvo Sušice, ČEZ Distribuce, a.s., CETIN a.s., FIXNET s.r.o., ČEVAK, 

a.s., United Networks SE, GasNet, s.r.o., zastoupený společností GasNet Služby, s.r.o., Vodafone 

Czech Republic a.s., GasNet, s.r.o. zastoupená společností Grid Services, s.r.o., Sušické lesy a služby 

s.r.o. 
 

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení podle 94k stavebního zákona byl stanoven 

na stavebníka; obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn; vlastníka 

pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo 

ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku; osobu, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo 

k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným 

povolením přímo dotčeno. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků a s vyjádřeními účastníků k podkladům 

rozhodnutí: 

 Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

  

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 

předpisů ve výroku uvedených. 

 

Poučení účastníků: 

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského 

úřadu Plzeňského kraje, Plzeň, Škroupova 18, podáním u zdejšího silničního správního úřadu. 

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 

správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
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Silniční správní úřad, speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle 

stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení 

ověřené projektové dokumentace stavebníkovi a štítek obsahující identifikační údaje o povolené 

stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovy stavby, pokud není 

stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší 

stavby, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 

ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu, rozsáhlé stavby 

se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být 

zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.  

 

                                   

     
- otisk úředního razítka - 

                                                                                                                    

                                                                                                         
                                                                                               Bc. František Opl 

                                                         vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství  
 
 
 
 
 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 Sazebníku nebyl vyměřen – investor 

osvobozen. 

 

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Sušice, a zároveň musí být 

po stejnou dobu zveřejněno MěÚ Sušice způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

 

Vyvěšeno…………………………………..                  Sejmuto……………………………………… 

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

 

 

Doručí se: 

 

Účastníci řízení podle § 94k písm. a), b), c), d) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou): 

– Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I, adresa pro doručování: MACÁN 

PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice, 339 01 

– Západočeské konzumní družstvo Sušice, IDDS: tp2cn7u 

– ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 

– CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

– FIXNET s.r.o.,IDDS: 7326kn7 
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– ČEVAK, a.s., IDDS: 3ndg7rf 

– United Networks SE, IDDS: jzus595 

– GasNet, s.r.o., zastoupený společností GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

– Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 

– GasNet, s.r.o. zastoupená společností Grid Services, s.r.o.: IDDS: jnnyjs6 

– Sušické lesy a služby s.r.o., IDDS: 8z656huw 

 

Účastníkům řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu se oznámení doručuje veřejnou vyhláškou, 

vyvěšenou na úřední desce následujícím úřadem po dobu 15 dnů: 

- Městský úřad Sušice 

 

– osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st.p.č. 330, st. 331, st. 332, st. 333, st.334/1, 269, st.336, st. 337, st. 338, st. 339/1, st. 341, st. 342, 

521/1, 521/2, 262/3, 262/2, st.1899, 2391, st. 3277, 240/4, st. 697, st. 701, 240/18, st. 3140, 

240/10, st. 511, 240/11, 1190/1 

st.p.č. 258, st. 255, st. 254, st. 253, st. 252, st. 251, st. 250, 247/1, 1151, 247/2, st. 244/1, st. 243/1, 

354/80, 354/84, 354/91, 351/77, 522/2, 522/1, 523, 354/21, st. 787, 318/1, 

p.č. 316/1, 316/2, st. 226/3, st. 226/4, st. 226/1, st.243/1, st. 242, st. 240/4, st. 240/5, st. 240/6, st. 

240/7, st. 240/8, st. 240/9, 313/1, st. 235/1, st. 234/1, st. 233, st. 232/1, st. 232/1, st. 230, st. 229, 

st. 228, 1911/9 

 

Dotčené orgány a ostatní: 

– Městský úřad Sušice, odbor výstavby a územního plánování 

– Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí 

– Městský úřad Sušice, památkové péče a cestovního ruchu 

– Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Klatovy, IDDS: 5ixai69 

– Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k 

– Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS: 

samai8a 

– Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk 

– vlastní 

 

 


