
   

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE 
odbor životního prostředí 

 

Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I                                telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112  
Číslo jednací:  2207 /18/ZPR/Kal            V Sušici dne  10.8.2018 
Spisová značka: 1930/18/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 – Volšovy – 
zásobování pitnou vodou, III.etapa“ v katastrálním území Dolní Staňkov 

Město Sušice, náměstí Svobody 138, 34201 Sušice zastoupené VH-TRES spol. s r.o., Senovážné 
náměstí č. 1, 37001 České Budějovice dne 5.6.2018 podalo žádost o vydání stavebního povolení ke 
stavbě „Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou, III.etapa“  v katastrálním území Dolní 
Staňkov na p.p.č. 297/10, 564, 436, 562, 300/29. Podáním žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení. 

Žádost nebyla úplná, proto bylo řízení přerušeno usnesením dne 17.7.2018 pod č.j. 1941/18/ZPR/Kal a 
žadatel byl vyzván k doplnění. Dne 7.8.2018 byly nashromážděny podklady pro pokračování v řízení. 

Popis stavby, která se povoluje: 
IO 01 Vodovodní řad „Volšovy-C“ 
PS 01 Technologické vystrojení ATS 
PS 02  Technologická část elektro  
 
Stavba zahrnuje vybudování nového vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, jehož součástí bude 
automatická tlaková stanice (dále jen „ATS). Velikost spotřebiště – 123 obyvatel, výhledový stav 196 
obyvatel. 
Vodovodní řad je navržen v délce 487,50 m a je označený jako „Volšovy – C“. Ve staničení 426,5 m 
odbočuje z řadu úsek vodovodu v délce 5 m pro napojení nemovitosti p.č. 425/4 v k.ú. Dolní Staňkov. 
Vodovod bude provedený z potrubí pro rozvod pitné vody PE 100-RC, PN 10-SDR 17, D 90/5,4 mm. 
V některých místech, zejména v místech napojení na stávající potrubí bude použito potrubí z tvárné 
litiny. Součástí vodovodu jsou podzemní hydranty H1, H2  a H3 a uzavírací šoupata. Vodovod nemá 
z důvodu nízkého tlaku ve stávající síti požární funkci. Nad potrubím vodovodního řadu bude uložen 
vyhledávací vodič CY6. 

Pro zajištění potřebného tlaku pro dopravu vody je na vodovodu navržena ATS, která bude vybavena 
dvěma čerpadly a expanzní nádobou. ATS bude provedena jako vodotěsná monolitická 
železobetonová podzemní šachta obdélníkového půdorysu, jejíž vrchní líc bude převýšen min. 30 cm 
na úroveň okolního upraveného terénu. Materiálem bude vodostavební beton C30/37-XC4-XF. Půdorys 
šachty bude mít vnější rozměry 3300 x 2400 mm, celková výška včetně dna 3200 mm. Šachta bude 
osazena na podkladní betonové desce o tloušťce 150 mm. V zastropení šachty budou osazeny 2 
uzamykatelné poklopy zakrývající vstupní a montážní otvory (vstupní otvor o vnitřní světlosti 0,6x0,6 m 
a montážní o vnitřní světlosti 0,9x0,9 m).. Ve dně šachty bude provedena čerpací jímka pro případné 
průsaky (400x400x100 mm). 

PS 01 Technologické vystrojení ATS- technologie, která bude zajišťovat požadovaný přetlak, zahrnuje 
čerpací agregát včetně expanzní nádoby a sloupku ovládání. Technologie ATS bude připojena na 
připravené potrubí z tvárné litiny, na příruby DN 50 mm a bude napojena na elektrický rozvod NN. 
Q(max., hod) =1,015 l/s, Δ p = 0,25 MPa.  
PS 02 Technologická část elektro řeší systém řízení ATS. Kromě chodu čerpadel bude sledovat 
zaplavení čerpací jímky a neoprávněný vstup do šachty nebo rozvaděče. Ve vnitřním prostoru šachty 
bud osazeno svítidlo. 
 
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 
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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 – Volšovy – zásobování pitnou vodou, III.etapa“  v katastrálním území Dolní 
Staňkov na p.p.č. 297/10, 564, 436, 562, 300/29. 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. 

Po uplynutí lhůty pro námitky a připomínky stavební 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 stavební 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  
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Obdrží: 

Městský úřad Sušice, Odbor kancelář starosty – k vyvěšení na úřední desce 
 
Účastníci stavebního řízení:   
Účastníci stavebního řízení, kteří obdrží písemné vyhotovení oznámení:  

- podle ustanovení § 109 písm. a) až d) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu 

Město Sušice, náměstí Svobody 138, 34201 Sušice zastoupené VH-TRES spol. s r.o., Senovážné 
náměstí č. 1, 37001 České Budějovice 
ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3- Žižkov 
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 
 
 
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 
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. Dolní Staňkov: 
Pozemky parcelní číslo.: 571, 679, 428, 388/9, 388/7, 388/6, 388/10, 388/1, 388/11, 388/2, 300/1, 
300/51, 300/52, 300/7, 300/53, 300/54, 300/55, 300/49, 389/4, 425/5, 425/3, 425/9, 425/10, 425/13, 
425/14, 425/2, 425/1, 427, 561/2, 442/4, 437 
Stavební pozemky č.: 117, 12, 13/1, 14, 20, 21, 140, 224, 68, 69, 19, 18, 17, 15, 16  
 
 
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.............................. 
 


