
   

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE 
odbor životního prostředí 

 

Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I                                telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112  
Číslo jednací:  2182 /18/ZPR/Kal            V Sušici dne  8.8.2018 
Spisová značka: 2163/18/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 v ulici Hájkova“ v katastrálním území Sušice nad Otavou 

Město Sušice, náměstí Svobody 138, 34201 Sušice zastoupené EKOEKO s.r.o., Senovážné nám. 1, 
37001 České Budějovice dne 16.7.2018 podalo žádost o vydání stavebního povolení ke stavbě „Sušice 
– stavební úpravy v ulici Hájkova, SO - 02 ČERPACÍ STANICE, SO - 03 KANALIZACE, SO - 04 
VODOVOD, SO - 09 PŘÍKOP“  v katastrálním území Sušice nad Otavou na p.p.č. 2261/2, 2261/1, 
2688, 1418/5, 1416/3, st. 1250, 2327/2, st. 1611, 1549, 2328/22, 1474/5. Podáním žádosti bylo 
zahájeno vodoprávní řízení. 

Popis stavby, ke které je žádáno o stavební povolení: 
 
SO 02 - ČERPACÍ STANICE 
Objekt obsahuje stavební úpravy stávajícího vodojemu na st.p.č. 1250 a p.p.č. 1416/3 v k.ú. Sušice nad 
Otavou, ve kterém bude provedena automatická tlaková stanice s akumulací vody. Objekt vodojemu 
není využíván k původnímu účelu. Skládá se z podzemní a nadzemní části. Podzemní část má dvě 
akumulační nádrže zakryté klenutými stropy, armaturní komoru a dvě malé komory. Velikost 
akumulačních nádrží je 2x4,4x8 m, hloubka 3 m. Objem je 2x 105 m3. Velikost armaturní komory je 
6x1,45 m. Komora zasahuje do nadzemní části. Malé komory slouží pro přítok vody ze studní. Přítoky 
jsou dva – jeden potrubím DN 100 z násoskové studny a druhý DN 125 z ostatních studní potrubím DN 
125. Z obou potrubí do vodovodu přitéká voda, která je odváděna odvodňovacím potrubím do vodního 
toku. Nadzemní část je nad armaturní komorou a přítokovými komorami. Nadzemní objekt je ze dvou 
částí – nižší obdélníková s plochou střechou a čtvercová část se stanovou střechou. Nadzemní část má 
četné vady. 
Nová funkce objektu bude spočívat v provedení čerpací stanice (ČS), která zvýší tlak ve vodovodní síti 
o cca 3 bary. Akumulační část bude využita pro akumulaci vody v případě poruchy přívodního potrubí. 
Současně akumulace vyrovná nerovnoměrnost mezi přítokem a odběrem vody. ČS bude zásobovat 
budoucí zástavbu. Do doby vybudování zástavby bude akumulace vody obtokována, aby nedocházeno 
ke stárnutí vody v nádržích, neboť odběr vody nebudou dostatečné pro obměnu vody v akumulaci. Do 
doby využití akumulačních nádrží bude zachován přítok z prameniště a voda bude dále protékat přes 
sanované akumulační nádrže jako doposud.  
Navržené úpravy objektu ČS zahrnují sanace akumulací, betonových konstrukcí, opravy střech, omítek, 
nové výplně oken, opravu dveří, nové zámečnické výrobky, oprava klempířských výrobků, nové 
oplocení areálu, oprava zdi a vrátek, úprava terénu ze strany ulice, provedení schodiště z parkovacího 
stání, nový strop nad nadzemní částí armaturní komory, nové uzemnění a elektrostavební instalace, 
úpravu přítoku z prameniště včetně odboček pro možnost odvedení vody do vodoteče.   
Akumulační nádrže budou očištěny a sanovány, alternativně bude provedena přibetonávka 
železobetonových stěn uvnitř nádrží. Vnější část nádrží bude odkopána. Budou zabetonovány větrací 
otvory nad nádržemi, povrch bude očištěn a opatřen hydroizolací a překryt cementovou mazaninou a 
opět zasypán. Okolo objektu bude položeno drenážní potrubí. Po zasypání bude obnoveno betonové 
schodiště. 
Dvě podzemní komory pod schodištěm pro přítok ze studní budou využity jako armaturní komory pro 
nátok ze starého prameniště. Komory budou vyčištěny a sanovány, historické vybavení bude 
odstraněno 
Armaturní komora má nadzemí zděnou a podzemní betonovou část. Z nadzemní části se vstupuje do 
dvou akumulačních nádrží. Místo dosavadní ocelové mříže bude provedena zděná stěna s nerezovými 
atypickými dveřmi. V podzemní části bude proveden betonový základ, na který budou osazena 
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čerpadla. Pro pohyb obsluhy bude provedena pochůzná pororoštová podlaha. V nadzemní části bude 
osazen nosník pro osazení kladkostroje pro spuštění čerpadel do podzemní části. 
 
SO 03 - KANALIZACE  
Bude proveden splaškový sběrač „A“ DN 300, který se napojí na stávající jednotnou kanalizaci vedoucí 
na centrální ČOV. Ze sběrače „A“ jsou navrženy tři odbočující větve A1, A2, A3. Potrubí je navrženo 
kameninové DN 300. 
Budou provedeny 3 úseky dešťové kanalizace DN 300 k odvádění dešťových vod ze silnice do 
drobného vodního toku. Sběrač „D1“ bude proveden místo stávajícího příkopu v úseku od čerpací 
stanice až do drobného vodního toku, kde bude zakončen výustním objektem VO1. Sběrač „D2“ 
odvede dešťovou vodu z několika uličních vpustí do silničního příkopu, bude zakončený výustním 
objektem VO 2. Sběrač „D3“ odvede dešťovou vodu z cesty vedoucí směrem na Kalovy podchycenou 
příčným liniovým žlabem do příkopu – objekt SO 09. Sběrač D3 bude zakončený výustním objektem 
VO 3. Potrubí dešťových sběračů je navrženo z hladkých trub PVC nebo PP, SN 12. 
Součástí stavebního objektu je bezvýkopová oprava odtoku z ČS  (bývalý vodojem). Z ČS vedou dvě 
původní potrubí, první je bývalé zásobní litinové potrubí DN 125, které je vyvedeno z čerpací stanice 
v úrovni dna akumulace a ústí v rušené armaturní šachtě v místě navržené kanalizační šachty Šd1. 
Druhé potrubí je odpadní, které je z ČS vyvedeno jako litinové DN 125, potrubí je vyvedeno v příkopu u 
armaturní šachty jako kameninové potrubí DN 150. Skutečný stav a přesná trasa nejsou známy. Dle 
stavu potrubí bude při výstavbě rozhodnuto o ponechání případně o výměně potrubí. Konkrétní metoda 
opravy bude zvolena podle skutečného stavu. Předpokládá se bezvýkopová oprava ve stejné trase. 
Potrubí bude napojeno na dešťový sběrač „D1“ 
Na kanalizaci budou provedeny revizní vodotěsné šachty, kruhové, prefabrikované o průměru 1 m, 
zakryté poklopy.   
V rámci SO 03 bude odstraněna nefunkční armaturní vodovodní šachta v rase sběrače „D1“. Před ČS 
se pravděpodobně nachází bývalá studna, která bude v případě potřeby odstraněna do hloubky 1,5 m, 
neboť se nachází v trase sběrače „D1“. 

Délky kanalizačních řadu: 

sběrač „A“  DN 300    432 m  
sběrač „A1“  DN 300    5 m 
sběrač „A2“   DN 300    11 m 
sběrač „A3“   DN 300    22 m 
sběrač „D1“   DN 300    113 m 
sběrač „D2“   DN 300    12 m 
sběrač „D3“   DN 300    4,8 m   
   DN 400    15 m 
sběrač „B“   bezvýkopová sanace DN 180 84 m 

celková délka kanalizace     698,8 m 
 
SO 04 – VODOVOD 
Stavební objekt obsahuje vodovodní řady v ul. Hájkova z PE 90 nebo PE 110 mm, SDR 11, PN 10 
PE100RC. Nad vodovodem bude uložen vyhledávací vodič CY6 a ochranná folie. Na řadech bude 
osazeno 5 podzemních hydrantů s funkcí odkalovací nebo odvzdušňovací ( H1 – H5), které mohou být 
využity i jako požární. Na vodovodu budou dva nadzemní požární hydranty na potrubí DN 100 (H6 a 
H7). 
Vodovodní řad 1 bude napojen na stávající potrubí PE 110 u stávajícího podzemního hydrantu v dolní 
části ulice. Řad 1 bude veden do čerpací stanice. Před čerpací stanicí odbočí řad 1-1, který bude  
zásobit dolní zástavbu do nadmořské výšky 505 m n.m. Výtlačný řad z čerpací stanice je označen jako 
řad 2. Výhledově může sloužit jako výtlak do vodojemu v lokalitě Nad lípou. Do té doby bude sloužit 
jako zásobní řad. Na konci výtlaku odbočí řad 2-1, který bude sloužit jako přívod do ZTV Pod Kalichem. 
Z řadu 2-1 odbočí řad 2-1-1 pro zásobování střední části stávající zástavby v ul. Hájkova a řad 2-1-2 
pro horní část ulice. K pozemku 1550/10 je vysazen řad 2-1-1-1 pro možnost dalšího rozšíření. 
Součástí objektu je položení chráničky PE 40mm v souběhu s vodovodním řadem 2 pro zatažení 
optického vedení pro výhledovou komunikaci mezi čerpací stanicí a plánovaným vodojemem v délce 
301 m.  



    č.j. 2182/18/ZPR/Kal 

 

3 

3 

 
Rozsah vodovodních řadů: 
Řad 1    HDPe 110/6,6 mm PN 10    89 m 
Řad 1-1   HDPe 90/5,4 mm PN 10    98 m 
Řad 2    HDPe 110/6,6 mm PN 10    300,3 m 
Řad 2-1   HDPe 110/6,6 mm PN 10    61,3 m 
Řad 2-1-1    HDPe 90/5,4 mm PN 10    116 m 
Řad 2-1-1-1   HDPe 90/5,4 mm PN 10    4 m 
Řad 2-1-2    HDPe 110/6,6 mm PN 10     26 m 
Potrubí k hydrantům  HDPe 110/6,6 mm PN 10     9,5 m 
Celkem délka vodovodu        704,1 m 
 
SO 09 – PŘÍKOP 
Otevřený příkop bude sloužit k odvádění srážkových vod ze silničního příkopu, do kterého je zaústěný 
sběrač „D3“, do drobného vodního toku. Délka příkopu je 33 m. Svahy příkopu budou provedeny ve 
sklonu 1:2. Šířka dna bude 600 mm. Dno a spodní části svahů budou opevněny kamennou skládanou 
rovnaninou uložených do štěrku.  Horní části svahů budou ohumusovány a osety travinou. Ve dně 
příkopu budou cca po 5-ti metrech provedeny stabilizační prahy – výška cca 5 cm, provedení z kamenů 
uložených do betonového lože, šířka prahu 0,5 m. V místě vyústění příkopu do stávajícího koryta bude 
opevněno koryto vodního toku kamennou rovnaninou min. 1 m proti a 2 m po proudu. 
 
Provozní soubory: 
Dokumentace provozních souborů řeší strojní vybavení, elektrické vedení a zařízení a automatický 
systém řízení včetně technologického schéma. 

PS1  ATS strojní část 
PS2  ATS elektročást 
PS 3  ATS část ASŘ 

Přítok vody do ČS bude řadem 1 (PE110). Nátoky do akumulací budou nad maximální hladinou. 
Hladina bude maximálně 2,5 m. Bezpečnostní přelivy budou na kótě 497,2 m n.m. Řízení nátoku bude 
plovákovým uzávěrem. 

Čerpací stanice bude vybavena třemi čerpadly. Jeden stroj bude sloužit jako rezerva pro běžné 
špičkové odběry. Na odbočce výtlaku bude v nadzemní části tlaková nádoba. Na nátoku a na výtlaku 
bude vodoměr s čidlem. Na sání ATS bude by-pass akumulace – propojení přítoku do ČS a sání 
čerpadel. Součástí technologického vybavení bude dávkovací zařízení na chlornan sodný. Na výtlaku 
bude proveden obtok čerpací stanice pro případ výpadku elektrického napájení ČS. K odvětrání 
akumulací bude osazen systém na filtraci vzduchu.  

Pro napájení ČS bude zřízen nový kabelový přívod elektrické energie. V případě plánované odstávky 
dodávky el. energie bude možnost napojit stanici na dovezený mobilní zdroj.  Pro přenášení dat bude 
osazena telemetrická stanice pro řízení spotřebičů (čerpadla, klapky) a pro přenos informací o 
provozních a poruchových stavech ČS do mobilní sítě.  

 

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 odst. 1 vodního zákona zahájení vodoprávního řízení ve věci stavebního povolení 
k vodnímu dílu „Sušice – stavební úprav v ulici Hájkova, SO  02 ČERPACÍ STANICE, SO 03 
KANALIZACE, SO 04 VODOVOD, SO 09 PŘÍKOP“ v katastrálním území Sušice nad Otavou na p.p.č. 
2261/2, 2261/1, 2688, 1418/5, 1416/3, st. 1250, 2327/2, st. 1611, 1549, 2328/22, 1474/5, a současně 
nařizuje k projednání předložené žádosti ústní jednání spojené s ohledáním věci na místě dne 

6.9.2018 v 9.00 hodin  



    č.j. 2182/18/ZPR/Kal 

 

4 

4 

se srazem na místě stavby v ul. Hájkova, na komunikaci u č.p. 126, Sušice III. 

Účastníci řízení mohou své námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání. Ve stejné 
lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, 
popř. důkazům se nepřihlíží. 

Po uplynutí lhůty pro námitky a připomínky vodoprávní úřad dává možnost účastníkům řízení 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). 

Vzhledem k tomu, že se jedná o správní řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručení oznámení 
se provádí v souladu s § 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. Účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu se doručuje 
jednotlivě.  

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. 

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 
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. 

 
    
 
        „otisk úředního razítka“  
     
 
          Ing. Ivana Zemenová 

vedoucí Odboru životního prostředí  
 
 

Obdrží: 

Městský úřad Sušice, Odbor kancelář starosty – k vyvěšení na úřední desce 
 
Účastníci stavebního řízení:   

- podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu, kteří obdrží 
písemné vyhotovení oznámení: 

Město Sušice, náměstí Svobody 138, 34201 Sušice zastoupené EKOEKO s.r.o., Senovážné nám. 1, 
37001 České Budějovice 
Jiří Strejc, Hájkova 108, Sušice III, 34201 Sušice 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín, 40502 
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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 
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 
 
Účastníci stavebního řízení, kterým se doručuje oznámení vyvěšením na úřední desce Městského úřa-
du Sušice: 

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona – vlastníci sousedních pozemků nebo sta-
veb 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: 
1474/1, 1548/2, 1550/9, 1550/8, 1550/10, 1550/19, 1550/1, st. 912/1, st. 3379, st. 1073, 1553/3, 
st. 1116, 1553/4, 1555/1, 1554, 1555/2, st. 770, st. 428, 1415/3, 1415/4, 1415/1, 1416/2, 1418/3, 
1418/1, 1418/6, 1418/7, 2580, 1422/1.  
 
 
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.............................. 
 


