
MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE 
odbor životního prostředí 
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Oznámení o zahájení společného řízení k povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu 
a ke společnému povolení stavebního záměru „Trubní studna v k.ú. Sušice nad Otavou p.p.č. 
600/15“ a k povolení odběru podzemních vod na p.p.č. 600/15 v k.ú. Sušice nad Otavou. 

Marie Kůrková, U Kapličky 723, 34201 Sušice zastoupená Editou Halmáš, Bližanovy 32, 34034 Plánice 
dne 21.1.2019 podala žádost o společné povolení stavebního záměru „Trubní studna v k.ú. Sušice nad 
Otavou p.p.č. 600/15“  a žádost o povolení k odběru podzemních vod v k.ú. Sušice nad Otavou na 
p.p.č. 600/15 za účelem zásobování vlastních pozemků vodou. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
vodoprávní řízení. 

Vodoprávní úřad zjistil, že je studna umístěna ve vzdálenosti menší než 12 m od veřejné pozemní 
komunikace na p.p.č. 2284 v k.ú. Sušice nad Otavou a proto je třeba povolení výjimky z obecných 
požadavků na výstavbu podle § 169 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.  

Dne 3.4.2018 podala Marie Kůrková, U Kapličky 723, 34201 Sušice zastoupená Editou Halmáš, 
Bližanovy 32, 34034 Plánice  žádost o povolení výjimky z ustanovení § 24a odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území pro umístění stavby „Trubní studna v k.ú. 
Sušice nad Otavou p.p.č. 600/15“. 

Popis záměru: 
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. 2284 v k.ú. Sušice nad Otavou. 
Vrtaná studna je vzdálená od komunikace 2 m. 

Vrtaná studna bude umístěná na pozemku p.č. 600/15 (druh pozemku -zahrada), ve vzdálenosti 2,0 m 
od hranice s pozemkem p.č. 2284 (druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - ostatní 
komunikace) a 2,0 m od hranice  s pozemkem č. 600/25 (druh pozemku - ostatní plocha, způsob 
využití - ostatní komunikace). Všechny uvedené pozemky jsou v k.ú. Sušice nad Otavou. 

Byl proveden průzkumný vrt do hloubky 62 m, vrtný průměr 205 mm. Výstroj vrtu byla provedena PVC 
pažnicí o průměru 140 mm, pažnice bude obsypána kačírkem 4/8 mm. Do hloubky 8 m byl vrt utěsněn 
jílem, od 8 do 9 m bentonitem. Vrt bude využitý ke stavbě vrtané studny provedením šachty a 
vystrojením. Šachtice studny bude provedena z betonových skruží DN 1000 mm, které budou osazeny 
ve výkopu na betonové desce, plášť studny bude vytažen 0,5 m nad stávající terén, skruže budou 
v horní části zakryty děleným kruhovým studničním poklopem. Šachta bude zatěsněna jílem. 

Do vrtu bude zavěšeno ponorné čerpadlo s výtlačným potrubím, které bude vyvedeno nad poklop 
trubní studny, kde bude osazen výtokový kohout. Do studny bude vedena elektropřípojka CYKY 5x1,5 
mm2 z rekreačního objektu v délce 6,5 m k napájení čerpadla.  

Účel stavby – zajištění užitkové vody pro údržbu pozemků vlastníka stavby. 

Požadované množství podzemních vod je prům. 0,005 l/s, max. 0,5 l/s, max. 12,0 m3/měsíc, 96 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 
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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 v 
k.ú. Sušice nad Otavou na p.p.č. 600/15 a žádosti o společné povolení k záměru „Trubní studna v k.ú. 
Sušice nad Otavou p.p.č. 600/15“ vod v k.ú. Sušice nad Otavou na p.p.č. 600/15, a jelikož jsou 
vodoprávnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 
navrhované stavby, upouští ve smyslu ust. § 94m, odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě.  

Účastníci řízení mohou své námitky, popř. důkazy uplatnit v termínu nejpozději do 15 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 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. 

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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Upozornění: 
Je třeba uhradit správní poplatky za požadovaná povolení. 
Správní poplatek za společné povolení ve výši  300- Kč je stanoven v položce 18 odst. 1 písm. g) 
sazebníku poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.  
Správní poplatek za povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu ve výši ve výši 5000,- Kč je 
stanoven v položce 17 odst. 5 sazebníku poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Poplatky je třeba uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Sušice nebo bezhotovostní platbou 
na účet Města Sušice, bankovní spojení  5070382/0800, variabilní symbol 51361, spec. symbol 99019. 
 
 
Obdrží na doručenku účastníci řízení:  
Městský úřad Sušice, kancelář starosty – k vyvěšení na úřední desce 
 
účastníci řízení k výjimce z obecných požadavků na výstavbu 
Marie Kůrková, U Kapličky 723, 34201 Sušice zastoupená Editou Halmáš, Bližanovy 32, 34034 Plánice 
Město Sušice, náměstí Svobody 138, Sušice I, 34201 Sušice 
 
účastníci řízení k nakládání s podzemními vodami: 
Marie Kůrková, U Kapličky 723, 34201 Sušice zastoupená Editou Halmáš, Bližanovy 32, 34034 Plánice 
Město Sušice, náměstí Svobody 138, Sušice I, 34201 Sušice 

účastníci společného řízení k umístění a provedení stavebního záměru 
Účastníci společného řízení, kteří obdrží písemné vyhotovení oznámení:  

- podle ustanovení § 94k  písm. a) až d) stavebního zákona  

Marie Kůrková, U Kapličky 723, 34201 Sušice zastoupená Editou Halmáš, Bližanovy 32, 34034 Plánice 
Město Sušice, náměstí Svobody 138, Sušice I, 34201 Sušice 
 
 
Účastníci společného řízení, kterým se doručuje oznámení vyvěšením na úřední desce Městského 
úřadu Sušice: 

Účastníci řízení podle § 94k písm.e) stavebního zákona –osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věc-
né právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společ-
nými povolením přímo dotčeno, jsou identifikováni označením pozemků evidovaných v katastru nemo-
vitostí: 
600/22, 600/25, 2284, 600/16, 600/11 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce     Sejmuto z úřední desky 
 
dne...................................     dne.............................. 
 
 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce   Sejmuto z elektronické úřední desky 
 
dne...................................     dne.............................. 
 
 


