
MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE 
odbor životního prostředí 

 

Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I                                telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112  
Číslo jednací:   2902/18/ZPR/Kal             V Sušici dne  19.10. 2018 
Spisová značka: 2901/18/ZPR/Kal 
Úředně oprávněná osoba: Ing. Kalná, 039 
Kontakt: 376 540 166, mkalna@mususice.cz                     
 
 
 
Oznámení o zahájení společného řízení k povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu 
a k povolení umístění a provedení stavebního záměru „Vrtaná studna pro individuální 
zásobování vodou“ a k povolení odběru podzemních vod na p.p.č. 912/25 v k.ú. Nezdice na 
Šumavě a pozvání k veřejnému ústnímu jednání. 

Ing. Jaromír Benýšek a MUDr. Marie Benýšková, oba bytem Za sídlištěm 2227/24, Komořany, 14300 
Praha 4, oba zastoupení Marií Brázdovou, Erbenova 1523, 39701 Písek, dne 10.8.2018 podali žádost 
o společné povolení k umístění a provedení stavebního záměru „Vrtaná studna pro individuální 
zásobování vodou“ na p.p.č. 912/25 v k.ú. Nezdice na Šumavě a o povolení k odběru podzemních vod 
na p.p.č. 912/25 v k.ú. Nezdice na Šumavě za účelem zásobování rodinného domu č.p. 196 
v Nezdicích na Šumavě a dne 16.10.2018 podali žádost o povolení výjimky z umístění podle vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Dnem podání žádostí bylo zahájeno 
vodoprávní řízení. 

Popis záměru: 
Vrtaná studna bude umístěná na pozemku p.č. 912/25 (druh pozemku zahrada), ve vzdálenosti 3,0 m 
od hranice s pozemkem p.č. 912/4 (ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace) a 10,0 m od 
hranice  s pozemkem č. 1345/1 (ostatní plocha, způsob využití silnice). Všechny uvedené pozemky 
jsou v k.ú. Nezdice na Šumavě. 

Požadovaná výjimka z obecných požadavků na výstavbu se týká umístění stavby studny ve 
vzdálenosti menší než 12 m od veřejné pozemní komunikace na p.p.č. 912/4 (vzdálenost od 
komunikace je 3 m) a na p.p.č. 1345/1 (vzdálenost od komunikace je 10 m) v k.ú. Nezdice na Šumavě.  

Hloubka vrtu bude 29 metrů, průměr vrtu 220 mm, výstroj vrtu pažnicí PVC DN 140 mm. V místech 
zvodnění bude osazena pažnice s perforací. Mezikruží bude do cca 3 m pod terénem utěsněno 
hygienicky nezávadnými materiálem. Kolem aktivní části vrtu bude proveden obsyp praným kačírkem 
frakce 4/8 mm. Kolem vrtu bude proveden výkop do hloubky cca 1,5 m, pažnice bude odříznuta cca 1,2 
m pod terénem. Vrt bude opatřen manipulační šachtou z betonových skruží DN 1000 mm, skruže 
budou skládány na cementovou maltu, dno šachty bude vybetonováno. Šachta bude vyvedena cca 0,5 
m nad okolní terén a bude zakryta betonovou deskou. Do vrtu bude zavěšeno čerpadlo s výtlačným 
potrubím. Vodovodní potrubí bude vedeno v délce 2,5 m v souběhu s elektrickým kabelem do objektu, 
kde se osadí tlaková nádoba. 

Požadované množství podzemních vod je prům. 0,006 l/s, max. 0,5 l/s, max. 15,0 m3/měsíc, 180,0 
m3/rok. 

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. 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, 

oznamuje 

v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, § 115 vodního zákona a § 94m stavebního zákona zahájení spojeného řízení ve věci žádosti 
o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu, žádosti o povolení odběru podzemních vod na 
p.p.č. 912/25 v k.ú. Nezdice na Šumavě a žádosti o společné povolení k záměru „Vrtaná studna pro 
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individuální zásobování vodou“ na p.p.č. 912/25 v k.ú. Nezdice na Šumavě, a zároveň nařizuje 
k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 

22.11.2018 v 9,00 hodin 

se srazem u objektu Nezdice na Šumavě č.p. 196.  

Konání veřejného ústního jednání ke společnému povolení záměru se oznamuje veřejnosti veřejnou 
vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. 

Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu společného 
řízení a veřejném ústním jednání, včetně grafického vyjádření záměru (situace stavby), byla 
bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na místě: 

u vstupu na pozemek p.č. 912/25  v k.ú. Nezdice na Šumavě. 

Účastníci řízení mohou své námitky, popř. důkazy uplatnit v termínu nejpozději při ústním jednání, jinak 
k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou být uplatněny připomínky veřejnosti a stanoviska 
dotčených orgánů. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, připomínkám popř. 
důkazům se nepřihlíží. 

Po uplynutí lhůty pro námitky a připomínky vodoprávní úřad dává možnost účastníkům řízení a 
veřejnosti v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí 
a to ve lhůtě 5 dní. Po uplynutí této lhůty bude přikročeno k vydání rozhodnutí. Jedná se o lhůtu pro 
seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky a 
důkazy. Námitky uplatněné v této lhůtě budou vyhodnoceny jako námitky opožděné, k nimž vodoprávní 
úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení. 

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: 
Účastník řízení si může podle § 33 odst. 1 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení 
se prokazuje písemnou plnou mocí.  

Účastníci mají právo podle § 36 odst. 2 správního řádu vyjádřit v řízení své stanovisko. 

Účastníci řízení mají podle ustanovení § 38 odst. 4 správního řádu právo činit si výpisy ze spisu a 
právo na pořízení kopie spisu nebo jeho části. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 
plánovací dokumentace, se nepřihlíží v souladu s § 94n odst. 2 stavebního zákona. 

Účastník řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona může podle ustanovení § 94n odst. 3 
stavebního zákona uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, 
způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi 
může být dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve 
společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, 
která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze 
v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se 
podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se 
nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

 
   
 
 
        „otisk úředního razítka“    
         
         
 
          Ing. Ivana Zemenová 

vedoucí Odboru životního prostředí  
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Obdrží  
K vyvěšení na úřední desce: 
Městský úřad Sušice  
Obecní úřad Nezdice na Šumavě 
 
účastníci řízení k výjimce z obecných požadavků na výstavbu 
Ing. Jaromír Benýšek, Za sídlištěm 2227/24, Komořany, 14300 Praha 4, zastoupený Marií Brázdovou, 
Erbenova 1523, 39701 Písek 
MUDr. Marie Benýšková, Za sídlištěm 2227/24, Komořany, 14300 Praha 4, zastoupený Marií 
Brázdovou, Erbenova 1523, 39701 Písek 
Obec Nezdice na Šumavě, Nezdice na Šumavě, č.p. 173, 34201 Nezdice na Šumavě 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov, 32600 
Plzeň 
 
účastníci řízení k nakládání s podzemními vodami: 
Ing. Jaromír Benýšek, Za sídlištěm 2227/24, Komořany, 14300 Praha 4, zastoupený Marií Brázdovou, 
Erbenova 1523, 39701 Písek 
MUDr. Marie Benýšková, Za sídlištěm 2227/24, Komořany, 14300 Praha 4, zastoupený Marií 
Brázdovou, Erbenova 1523, 39701 Písek 
Obec Nezdice na Šumavě, Nezdice na Šumavě, č.p. 173, 34201 Nezdice na Šumavě 
 
účastníci společného řízení k umístění a provedení stavebního záměru 
Ing. Jaromír Benýšek, Za sídlištěm 2227/24, Komořany, 14300 Praha 4, zastoupený Marií Brázdovou, 
Erbenova 1523, 39701 Písek 
MUDr. Marie Benýšková, Za sídlištěm 2227/24, Komořany, 14300 Praha 4, zastoupený Marií 
Brázdovou, Erbenova 1523, 39701 Písek 
Jitka Drnková, č.p. 205, 33014 Ledce 
Růžena Rokytenská, č.p. 192, 33023 Vochov 
Eva Ruttenbacherová, č.p. 180, 33014 Ledce 
Ladislava Purkarová, Na Tržišti 867, Sušice II, 34201 Sušice 
datová schránka: 
Obec Nezdice na Šumavě, Nezdice na Šumavě, č.p. 173, 34201 Nezdice na Šumavě 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov, 32600 
Plzeň 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 40502 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Městského úřadu Sušice a 
Obecního úřadu Nezdice na Šumavě. 
 
Vyvěšeno na úřední desce      Sejmuto z úřední desky 

dne...................................      dne.............................. 

 
 
 
 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce     Sejmuto z elektronické úřední desky 

Dne ………………………      dne ……………………. 
 


