
MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE 
odbor životního prostředí 

 

Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I                                telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112  
Číslo jednací:  631 /19/ZPR/Kal             V Sušici dne  8.3. 2019 
Spisová značka: 177/19/ZPR/Kal 
Úředně oprávněná osoba: Ing. Kalná, 039 
Kontakt: 376 540 166, mkalna@mususice.cz                     
 
Oznámení o zahájení společného řízení k povolení umístění a provedení stavebního záměru 
„Studna HL-1“ a k povolení odběru podzemních vod, vše na p.p.č. 849/13 v k.ú. Nezdice na 
Šumavě a pozvání k veřejnému ústnímu jednání. 

Bc. Jan Hlaváč, Letní 994/12, Červnice, 32600 Plzeň a JUDr. Josef Hlaváč, Svahová 1243/4 Černice, 
32600 Plzeň a Božena Hlaváčová, Brojova 2054/27, Východní Předměstí, 32600 oba zastoupení Bc. 
Janem Hlaváčem, dne 28.11.2018 podali žádost o společné povolení k umístění a provedení 
stavebního záměru „Studna HL-1“ na p.p.č. 849/13 v k.ú. Nezdice na Šumavě a o povolení k odběru 
podzemních vod na p.p.č. 849/13 v k.ú. Nezdice na Šumavě za účelem zásobování rodinného domu a 
pro zalévání zahrady. Dnem podání žádostí bylo zahájeno vodoprávní řízení. 

Společné řízení bylo dne 18.1.2019 pod č.j. 193/19/ZPR/Kal přerušeno usnesením, neboť bylo 
zjištěno, že navrhovanou stavbu studny nelze povolit bez výjimky z obecných požadavků na výstavbu 
podle § 169 stavebního zákona z důvodu nedodržení ustanovení § 24a, odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu 
vzdálenosti studny od veřejné komunikace na p.č. 849/26 v k.ú. Nezdice na Šumavě menší než 12 m. 
Žadatel byl proto vyzván k podání žádosti o povolení výjimky a řízení bylo přerušeno usnesením ze 
dne 18.1.2019 pod č.j. 193/19/ZPR/Kal. 

Žádost o povolení výjimky z ustanovení § 24a, odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 501/2006 Sb. byla podána 
dne 13.2.2019. Dnem podání bylo zahájeno řízení o povolení výjimky podle ustanovení § 169 
stavebního zákona. Výjimka se projednává ve spojeném řízení v souladu s ustanovením § 169 odst. 5 
stavebního zákona. 

Popis záměru: 
Vrtaná studna bude umístěná na pozemku p.č. 849/13 (druh pozemku zahrada), ve vzdálenosti 3,3 m 
od hranice s pozemkem p.č.  st. 207/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a 5,8 m od hranice  s pozemkem 
č. 849/26 (ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace). 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 40 metrů, průměr vrtu 219/191 mm, do hloubky 10 m bude osazena ochranná 
ocelová pažnice, vystrojení vrtu bude provedeno pažnicí PVC Js 114 mm. V místech zvodnění bude 
osazena pažnice s perforací. Do hloubky 7 m od terénu bude provedena izolace mezikruží bentonitem. 
Mezikruží bude v hloubce 7 – 40 m pod terénem obsypáno hygienicky nezávadnými štěrkem. Kolem 
vrtu bude proveden výkop do hloubky cca 1,6 m, ve kterém bude osazena manipulační plastová šachta 
o výšce 1500 mm o průměru 1000 mm zakrytá plastovým poklopem o průměru 600 mm v úrovni 
terénu. Stěny a dno šachty budou zatěsněny jílem. Do vrtu bude zavěšeno čerpadlo s výtlačným 
potrubím.  

Požadované množství podzemních vod je prům. 0,007 l/s, max. 0,011 l/s, max. 18 m3/měsíc, 209,0 
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, 
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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 odběru podzemních vod na p.p.č. 849/13 v k.ú. Nezdice na Šumavě a žádosti o společné 
povolení k záměru „Studna HL-1“ na p.p.č. 849/13 v k.ú. Nezdice na Šumavě, a zároveň nařizuje 
k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 

18.4.2019 v 10,00 hodin 

se srazem u objektu Nezdice na Šumavě č.p. 163.  

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. st.181 v k.ú. Nezdice na Šumavě, na kterém je stavba k bydlení 
 č.p. 163. 

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 
Bc. Jan Hlaváč, Letní 994/12, Červnice, 32600 Plzeň  
JUDr. Josef Hlaváč, Svahová 1243/4 Černice, 32600 Plzeň zastoupený Bc. Janem Hlaváčem, 
Božena Hlaváčová, Brojova 2054/27, Východní Předměstí, 32600 zastoupená Bc. Janem Hlaváčem 
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: 
Bc. Jan Hlaváč, Letní 994/12, Červnice, 32600 Plzeň  
JUDr. Josef Hlaváč, Svahová 1243/4 Černice, 32600 Plzeň zastoupený Bc. Janem Hlaváčem, 
Božena Hlaváčová, Brojova 2054/27, Východní Předměstí, 32600 zastoupená Bc. Janem Hlaváčem 
Obec Nezdice na Šumavě, Nezdice na Šumavě, č.p. 173, 34201 Nezdice na Šumavě 
 
účastníci společného řízení k umístění a provedení stavebního záměru 
Bc. Jan Hlaváč, Letní 994/12, Červnice, 326 Plzeň  
JUDr. Josef Hlaváč, Svahová 1243/4 Černice, 32600 Plzeň zastoupený Bc. Janem Hlaváčem, 
Božena Hlaváčová, Brojova 2054/27, Východní Předměstí, 32600 zastoupená Bc. Janem Hlaváčem 
Lubomír Adamus, Družstevní 1035, Sušice II, 34201 Sušice 
Zbyněk Šlapka, Družstevní 1035, Sušice II, 34201 Sušice 
Anna Šlapková, č.p. 69, 58232 Lipnice nad Sázavou zastoupená zákonným zástupcem Zdeňkou 
Smejkalovou, č.p. 69, 58232 Lipnice nad Sázavou 
Zuzana Šlapková, č.p. 69, 58232 Lipnice nad Sázavou zastoupená zákonným zástupcem Zdeňkou 
Smejkalovou, č.p. 69, 58232 Lipnice nad Sázavou 
Jitka Drnková, č.p. 205, 33014 Ledce 
Růžena Rokytenská, č.p. 192, 33023 Vochov 
Eva Ruttenbacherová, č.p. 180, 33014 Ledce 
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 ……………………. 
 


