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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Stavební úřad MÚ Sušice, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1  písm. b) zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ správní řád“), v územním řízení posoudil podle 
§ 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen 
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 30.5.2017 podal 

United Networks SE, IČO 03579051, Kaznějovská 1309/56, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 

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

 

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

Sušice II-rozšíření telekomunikační optické sítě 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 401/1 (lesní pozemek), parc. č. 402/2 (lesní pozemek), parc. č. 
403/1 (trvalý travní porost), parc. č. 403/2 (trvalý travní porost), parc. č. 406 (ostatní plocha), parc. č. 409 
(lesní pozemek), parc. č. 414/2 (trvalý travní porost), parc. č. 417 (trvalý travní porost), parc. č. 419/1 
(ostatní plocha), parc. č. 421/1 (trvalý travní porost), parc. č. 421/2 (trvalý travní porost), parc. č. 432/1 
(trvalý travní porost), parc. č. 521/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Odolenov, parc. č. 236/62 
(ostatní plocha), parc. č. 358/24 (ostatní plocha), parc. č. 571/1 (ostatní plocha), parc. č. 571/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 576/5 (orná půda), parc. č. 584/2 (ostatní plocha), parc. č. 587/1 (lesní pozemek), parc. č. 
612/1 (lesní pozemek), parc. č. 614/1 (lesní pozemek), parc. č. 668/1 (lesní pozemek), parc. č. 668/6 
(lesní pozemek), parc. č. 669/1 (lesní pozemek), parc. č. 669/28 (lesní pozemek), parc. č. 700/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 2271 (ostatní plocha), parc. č. 2285/1 (ostatní plocha), parc. č. 2286/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 2286/2 (ostatní plocha), parc. č. 2286/3 (ostatní plocha), parc. č. 2286/5 (ostatní plocha), parc. č. 
2286/8 (ostatní plocha), parc. č. 2286/10 (ostatní plocha), parc. č. 2286/11 (ostatní plocha), parc. č. 
2286/12 (ostatní plocha), parc. č. 2286/13 (ostatní plocha), parc. č. 2394/1 (lesní pozemek) v katastrálním 
území Sušice nad Otavou. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Jedná se o novou trasu optické telekomunikační sítě, která propojí rozvod ve městě a na vrchu 
Svatobor. Trasa bude obsahovat 2 ks mikrotrubiček HDPE 14/10 mm. Společně s 
telekomunikačními rozvody bude položen vytyčovací kabel 1x CY 4. Hloubka uložení v zemi bude 
min. 600mm u intravilánu i extravilánu. Hloubka uložení u místních komunikací bude min. 900mm. 

Umístění stavby na pozemku: 

Stavba je umístěná na pozemku parc. č. 401/1 (lesní pozemek), parc. č. 402/2 (lesní pozemek), parc. č. 
403/1 (trvalý travní porost), parc. č. 403/2 (trvalý travní porost), parc. č. 406 (ostatní plocha), parc. č. 409 
(lesní pozemek), parc. č. 414/2 (trvalý travní porost), parc. č. 417 (trvalý travní porost), parc. č. 419/1 
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(ostatní plocha), parc. č. 421/1 (trvalý travní porost), parc. č. 421/2 (trvalý travní porost), parc. č. 432/1 
(trvalý travní porost), parc. č. 521/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Odolenov, parc. č. 236/62 
(ostatní plocha), parc. č. 358/24 (ostatní plocha), parc. č. 571/1 (ostatní plocha), parc. č. 571/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 576/5 (orná půda), parc. č. 584/2 (ostatní plocha), parc. č. 587/1 (lesní pozemek), parc. č. 
612/1 (lesní pozemek), parc. č. 614/1 (lesní pozemek), parc. č. 668/1 (lesní pozemek), parc. č. 668/6 
(lesní pozemek), parc. č. 669/1 (lesní pozemek), parc. č. 669/28 (lesní pozemek), parc. č. 700/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 2271 (ostatní plocha), parc. č. 2285/1 (ostatní plocha), parc. č. 2286/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 2286/2 (ostatní plocha), parc. č. 2286/3 (ostatní plocha), parc. č. 2286/5 (ostatní plocha), parc. č. 
2286/8 (ostatní plocha), parc. č. 2286/10 (ostatní plocha), parc. č. 2286/11 (ostatní plocha), parc. č. 
2286/12 (ostatní plocha), parc. č. 2286/13 (ostatní plocha), parc. č. 2394/1 (lesní pozemek) v katastrálním 
území Sušice nad Otavou, v souladu s ověřenou  projektovou dokumentací „ Koordinační situace část 1-
7“, v měřítku :1000. 

 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Celková délka nově zbudovaných optických sítí je cca 2450,0 m. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Stavba se nenachází v záplavovém ani jinak chráněném území. 

 

Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí“ Koordinační situace část 1-7“, 
v měřítku 1:1000, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se 
zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na 
okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Dokumentaci pro územní řízení 
vypracoval Ing. Petr Kocman ČKAIT – 0200797. 

2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na    
výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje  požadavky na provádění staveb a příslušné 
technické normy. 

3. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, tato povinnost se týká i terénních 
úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, 
ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. 

4. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název, sídlo a 
smlouvu s oprávněným stavebním podnikatelem, který bude stavbu provádět včetně zabezpečení 
odborného vedení prováděné stavby stavbyvedoucím. 

5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze pro kontrolní prohlídky stavby: 

• dokončení pro závěrečnou kontrolní prohlídku  

6. Na stavbě musí být veden stavební deník. 

7. Stavba bude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

8. Veškeré pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do předchozího stavu. 

9. Při provádění stavby budou použity jen takové výrobky, které splňují požadavky dle § 156 stavebního  
zákona. 

10. Stavební materiál může být skladován pouze na pozemcích náležejících ke stavbě. 

11. Okolí stavby a příjezdové komunikace nebudou znečišťovány provozem stavby. Při provádění 
stavebních prací je nutno dbát práv sousedů a veřejných zájmů.  

12. Stavebník je povinen si opatřit závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná 
zvláštními předpisy. 

13. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem o 
odpadech ( z.č. 185/2001 Sb.). Všechny odpady vzniklé  při stavbě budou shromažďovány utříděné 
podle druhů a kategorií a v souladu s požadavky jejich konečného  využití. V souladu se zákonem o 
odpadech bude přednostně zajištěno využití odpadu před jejich odstraněním, a to buď k vlastním 
účelům nebo předáním oprávněné osobě. Vytěženou výkopovou  lze použít přímo a to bez úprav, pro 
vlastní potřebu stavby. Uložením na řízenou skládku mohou být odstraňovány pouze odpady, jejichž 
využití není možné.  
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Vytěženou nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti lze 
použít v přirozeném stavu pro účel stavby pouze na místě, na kterém byl vytěžen. Pokud se vytěžená 
zemina a jiný přírodní materiál bude přemísťovat mimo místo stavby, je možné jej využít na 
jakékoliv stavbě nebo při terénních úpravách. U této přemísťované nekontaminované  vytěžené 
zeminy a přírodního materiálu musí být sledována jeho k a musí být evidováno jeho množství a 
původ. Doklady o nakládání s veškerými druhy odpadů, které realizací projektu vzniknou budou 
přiloženy k žádosti o kolaudační souhlas.   

14. Před zahájením výkopových prací budou na místě ověřeny a vytyčeny trasy všech podzemních vedení 
a zařízení. Souběh a křížení se stávajícími sítěmi bude provedeno v souladu s ČSN 736005 a 
normami souvisejícími. 

15.  Žadatel je povinen oznámit svůj záměr archeologickému ústavu a strpět archeologický dozor během 
realizace stavby a dodržet podmínky vyplývající ze zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů.  

16.  Při provádění výkopových prací postupovat v souladu s ČSN 839061 technologie vegetačních úprav 
v krajině. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

United Networks SE, Kaznějovská 1309/56, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 

 

Odůvodnění: 

Dne 30.5.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly 
dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, 
že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené 
orgány svá závazná stanoviska. Protože jde o řízení s velkým počtem účastníků, jsou účastníci podle § 85 
odst. 2 stavebního zákona obesláni veřejnou vyhláškou.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízen a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací města Sušice, která byla vydaná 17.9.2014 a vyhovuje 
obecným požadavkům na výstavbu. 

Stanoviska a vyjádření  sdělili: 

- Lesy ČR ze dne 10.5.2017 

- MÚ Sušice ze dne 10.4.2017, zn. 6/17/KAN 

- MÚ Sušice- OŽP, ze dne 5.4.2017, zn. 1089/17/ZPR/Vas, ze dne 31.3.2017, zn. 1219/17/ZPR/Ces, 
ze dne 4.4.2017, zn. 1141/17/ZPR/Kol 

- MÚ Sušice – odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 254. 2017, zn. 1864/17DOP/Pa 

- HZSK PK Územní odbor Klatovy ze dne 12.5.2017, zn. HSPM – 2396-2/2017 KT 

- SULES s.r.o. ze dne 12.5.2017, a ze dne  

- UPC Česká republika , s.r.o. ze dne 14.3.2017 

- ČEVAK a.s. ze dne 9.5.2016, zn. 016020001902, ze dne 1.6.2017, zn. 0170770050790 

- RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 26.5.2016, zn. 5001303450 

- GridServuces s.r.o. ze dne 13.6.2017, zn. 5001515163 

- CETIN a.s. ze dne 19.2.2016, zn. 540210/16 

- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 25.4.2017, zn. 109371728 a ze dne 18.5.2017, zn. 0100746234 a ze dne 
18.5.2017, zn. 0100746239 

- Telco Pro Services a.s. ze dne 18.5.2017, zn. 0200599517 a ze dne 18.5.2017, zn. 0200599522 

- FIXNET s.r.o. ze dne 19.5.2016, zn. 1605192 

- MO ČR sekce ekonomická a majetková ze dne 21.4.2017, zn. 93868/2017-8201-OÚZ - PHA 
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Město Sušice, obec Hrádek  
Václav Švec, Odolenov č.p. 7, Hrádek, 342 01  Sušice 1 
Roman Švec, Odolenov č.p. 13, Hrádek, 342 01  Sušice 1 
Jana Švecová, Odolenov č.p. 13, Hrádek, 342 01  Sušice 1 
Anna Marešová, Manětínská č.p. 1544/71, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 
Lesy České republiky, IDDS: e8jcfsn 
Ivana Urbanová, Odolenov č.p. 21, Hrádek, 342 01  Sušice 1 
Ing. Zdeněk Zezula, Pod Svatoborem č.p. 315, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
Marie Topinková, Na Chmelnicích č.p. 1236, 334 01  Přeštice 
Anna Koláčková, Šumavská č.p. 331, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
Marie Chotousová, Pod Antonínem č.p. 498, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
Jana Polanková, Jana Palacha č.p. 515, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
Jiří Polanka, Jana Palacha č.p. 515, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
Alexandr Straka, Pod Antonínem č.p. 550, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
Marie Staňková, Pod Antonínem č.p. 549, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
Václav Johanis, Pod Svatoborem č.p. 652, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
Václav Zíka, Pod Antonínem č.p. 237, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
Miroslav Fuks, Pod Antonínem č.p. 276, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
Zdeňka Fuksová, Pod Antonínem č.p. 276, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
Růžena Jarošíková, Sušice II č.p. 95, Sušice 
Marie Havlíková, Praha 6 Kavkova 12 
Jiří Bílý, Malý Bor č.p. 133, 341 01  Horažďovice 
Ivana Urbanová, Odolenov č.p. 21, Hrádek, 342 01  Sušice 1 
Tomáš Švelch, Na Štěbetce č.p. 884, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
Václav Švelch, Na Hrázi č.p. 878, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
České Radiokomunikace a.s., Skokanská č.p. 2117/1, Břevnov, 169 00  Praha 69 
Sušické lesy a služby, s.r.o., IDDS: 8z65huw 
InfoTel, spol.s.r.o., IDDS: t4wbzpv 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

Okruh účastníků řízení byl stanoven podle § 85 odst. 1 písm. b)  a  § 85 odst. 2 stavebního zákona 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

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. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 
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příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 
 
 

vedoucí odboru výstavby a ÚP 
Ing. Lenka Blažková 

  
 

 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Dálkový přístup: 
Vyvěšeno dne:……………………….                             Sejmuto dne:……………………… 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve 
výši 20000 Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 
účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona 
United Networks SE, IDDS: jzus595 
Město Sušice, doruční osobně 
Obec Hrádek, IDDS: 668bxxm 
účastníci podle § 85 odst.2 stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 6 
správního řádu) 
Václav Švec, Odolenov č.p. 7, Hrádek, 342 01  Sušice 1 
Roman Švec, Odolenov č.p. 13, Hrádek, 342 01  Sušice 1 
Jana Švecová, Odolenov č.p. 13, Hrádek, 342 01  Sušice 1 
Anna Marešová, Manětínská č.p. 1544/71, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 
Lesy České republiky, IDDS: e8jcfsn 
Ivana Urbanová, Odolenov č.p. 21, Hrádek, 342 01  Sušice 1 
Ing. Zdeněk Zezula, Pod Svatoborem č.p. 315, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
Marie Topinková, Na Chmelnicích č.p. 1236, 334 01  Přeštice 
Anna Koláčková, Šumavská č.p. 331, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
Marie Chotousová, Pod Antonínem č.p. 498, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
Jana Polanková, Jana Palacha č.p. 515, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
Jiří Polanka, Jana Palacha č.p. 515, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
Alexandr Straka, Pod Antonínem č.p. 550, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
Marie Staňková, Pod Antonínem č.p. 549, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
Václav Johanis, Pod Svatoborem č.p. 652, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
Václav Zíka, Pod Antonínem č.p. 237, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
Miroslav Fuks, Pod Antonínem č.p. 276, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
Zdeňka Fuksová, Pod Antonínem č.p. 276, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
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Růžena Jarošíková, Sušice II č.p. 95, Sušice 
Marie Havlíková, Praha 6 Kavkova 12 
Jiří Bílý, Malý Bor č.p. 133, 341 01  Horažďovice 
Ivana Urbanová, Odolenov č.p. 21, Hrádek, 342 01  Sušice 1 
Tomáš Švelch, Na Štěbetce č.p. 884, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
Václav Švelch, Na Hrázi č.p. 878, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
České Radiokomunikace a.s., Skokanská č.p. 2117/1, Břevnov, 169 00  Praha 69 
Sušické lesy a služby, s.r.o., IDDS: 8z65huw 
InfoTel, spol.s.r.o., IDDS: t4wbzpv 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
  
dotčené orgány 
Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, doručení osobně 
Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, náměstí Svobody č.p. 138, Sušice I, 342 
01  Sušice 1, doručení osobně 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury Praha, IDDS: hjyaavk 
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