
MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE
odbor životního prostředí

Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I                            telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 
Číslo jednací: 1073/22/ZPR/Ran V Sušici dne 16.5.2022
Spisová značka: 1057/22/ZPR/Ran
Úředně oprávněná osoba: Randák, 082
Kontakt: 376 540 168, frandak@mususice.cz

Oznámení o zahájení řízení

Obec Hrádek, Hrádek 78, 342 01 Sušice, zastoupen Ing. Jiřím Täglem, Měchurova 354, 339 01 
Klatovy dne 25.1.2022 podala žádost o povolení stavebních úprav dokončené stavby vodního díla 
„Hrádek u Sušice - rekonstrukce Hrádeckého rybníka /Mlýnský rybník/“ na pozemku p.č. 410/2, 409/1, 
1286/1, 714/1, 713/1, 410/1, 1323, 410/4, 410/3, 407/1, 412/3, 1307, 711/1, 1300/50, 1300/1 a 711/4 
v k.ú. Hrádek u Sušice, přístup ke staveništi bude na pozemcích p.č. 408/1, 407/4, 408/2, 407/12, 
469/19, 469/172, 407/13, 469/173, 407/14, 469/4, 407/15 a 407/2 v k.ú. Hrádek u Sušice. Dále bylo 
požádáno o změnu povolení k vzdouvání a akumulaci povrchových vod vydané MÚ Sušice, odborem 
ŽP ze dne 21.11.2012 pod č.j. 1720/12/ZPR/Ran na pozemku p.č. 410/1 a 410/4 v katastrálním 
území Hrádek u Sušice a o povolení akumulace a vzdouvání povrchových vod na pozemku p.č. 713/1 
v k.ú. Hrádek u Sušice ve vodní ploše 1 a 2. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Popis stavby:
SO 01 – Odbahnění a úprava břehů:
Odbahnění zátopy s celkovým množstvím sedimentů 32 048 m3 – sediment bude částečně odvodněn 
a provzdušněn na hromadách uložených na okraji rybníka (mezideponie) – odtud bude odvážen po 
provizorní příjezdové komunikaci na místo určení dle zhotovitele. Plocha dna nádrže bude 
vysvahována k hlavní odvodňovací stoce a výpustnému zařízení, kóta dna je 482,6 m n.m. Bpv. 
Terénní úpravy, tvarování zadní části rybníka – vytvoření tůně hloubky 0,6 – 1,5 m a mokřadu max. 
hloubka 0,7 m, pozvolné svahování dna se sklonem 1 : 3 – 4, zachování stávajícího ostrova terén 
ostrova se bude nacházet 0,62 – 1,05 m nad úrovní Hn, čemuž odpovídá výška 0,22 – 0,65 m nad 
Hmax. Úprava břehů rybníka – svahování břehů (sklon 1 : 2), následné rozprostření ornice v tl. 100 mm 
a její zatravnění nad úrovní Hn. Břeh se sklonem 1 : 1,5 při přítoku do rybníka IDVT 10261924 v místě 
navazujícího ponechaného litorálního pásma bude v délce 100,0 m opevněn záhozem z lomového 
kamene 80 – 500 kg s urovnáním líce v min. tl. 400 mm s kamennou patkou shodné hloubky a šířky 
0,6 m. Plocha nádrže při hladině normál je 2,2390 ha a při maximální hladině 2,3544 ha.
SO 02 – Oprava hráze: 
Čelní hráz bude opravena v celkové délce 58,0 m, kdy dojde k vybourání stávající konstrukce včetně 
betonového základu a zřízení nového železobetonového zdiva obloženého na návodní straně 
kamennou zdí z lomového kamene na cementovou maltu. Zeď bude opatřena parapetní 
železobetonovou deskou a ocelovou pozinkovanou konstrukcí zábradlí (v místě schodů bude 
vynecháno a nahrazeno odepínatelnými řetízky). Boční hráz bude opravena v délce 260,0 m, kdy 
po pokácení veškerých dřevin dojde k odtěžení nevhodné organické vrstvy a zeminy z koruny hráze a 
návodního líce ponechaná část hráze bude zhutněna. Svahování hráze bude ve sklonu 1:2 
návodního svahu a 1:2 vzdušného svahu. Návodní svah bude do úrovně Hmax opevněn pohozem 
z lomového kamene 125 – 250 mm v tl. 300 mm. Pohoz bude ve dně rybníka stabilizován kamennou 
patkou o hloubce 0,5 m a šířce 0,6 m. Koruna hráze šířky 3,0 m bude opatřena mlatovou cestou o 
šířce 2,5 m. Kóta koruny hráze 486,00 m.n.m Bpv.
SO 03 – Výměna výpustného zařízení: 
Vybourání stávajícího betonového požeráku s částí výpustného potrubí OC DN 500 v délce cca 5,7 m 
a nahrazení prefabrikovaným dvoudrážkovým požerákem vnitřní rozměry 600/800, výška nadzemní 
části 3,4 m uloženým na betonovém základu. Nové odtokové potrubí v délce původního vybouraného 
bude z PVC KG SN10 DN500 s napojením na stávající OC DN 500 m spojkou s obetonováním. 
Požerák bude zpřístupněn ocelovou pozinkovanou lávkou opatřenou zábradlím. Kapacita spodní 
výpusti je 0,255 m3/s. Na požeráku bude umístěna vodní značka (cejch) v úrovni hladiny Hn a Hmax.
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SO 04 - Výměna bezpečnostního přelivu
Stávající betonové potrubí v délce 3,9 m se vybourá za současného překopu nezpevněné cesty. 
Dojde k jeho nahrazení železobetonovým potrubím DN 600 ve shodné délce. Potrubí bude na obou 
čelech opatřeno zdmi z lomového kamene krytými parapetními železobetonovými deskami. Nad 
deskami bude zřízeno oboustranné pozinkované zábradlí. Před vtokem do potrubí bude zřízen 
betonový práh pro nastavení úrovně přelivu (bude opatřen pozinkovaným U profilem pro vložení 
dřevěných dluží). Dno a svahy mezi prahem a vtokem budou opevněny kamennou dlažbou tl. 250 
mm. Dno a svahy před prahem budou opevněny záhozem z lomového kamene v délce 2,0 m; shodné 
opevnění dna i svahů bude provedeno v délce 6,0 m i u odtokového koryta. Přelivná hrana je 
navržena na kótě 485,30 m n. m přelivné hrany šířky 1,5 m. Kapacita bezpečnostního přelivu je 0,44 
m3/s.
SO 05 - Nouzový přeliv
Nouzový přeliv je navržen jako opatření pro zvýšení bezpečnosti vodního díla a pro zajištění 
převádění povodňových průtoků rybníkem. Přeliv je navržen jako průleh v pravém břehu náhonu o 
přelivné hraně v délce 29,0 m a bude tvořen betonovým prahem šířky 600 mm s osazeným profilem 
U140 pro vložení dřevěných dluží, výška dluží, bude upravena dle skutečné hladiny v náhonu kóta 
prahu je 485,30 m.n.m. Bpv. Návodní svah bude mezi betonovým prahem a korytem náhonu opevněn 
záhozem z lomového kamene 80-200 kg zajištěného patkou rovněž z lomového kamene (500/600 
mm). Odtokové koryto z přelivu je navrženo jako průleh umožňující volný průchod se sklony svahů 1 : 
4 a o hloubce 0,4 – 0,6 m. Dno i svahy budou zatravněné. V místě napojení průlehu do vodního toku 
bude koryto opevněno záhozem z lomového kamene 80-200 kg zajištěného patkou z lomového 
kamene. Kapacita nouzového přelivu je 13,43 m3/s.

SO 06 - Oprava naučné vodní plochy
Je navržena výměna odběrného objektu včetně výměny napouštěcích potrubí PE80 2×10,0 m 
s překopem boční hráze rybníka. Nově bude zhotoven dvojitý monolitický požerák dvoudrážkový pro 
možnost napouštění jednotlivých nádrží 1 a 2 samostatně. Návodní svah v místě objektu bude 
opevněn oboustrannými betonovými křídly. Nové napouštěcí potrubí bude PE 100 kanal SDR11 
160×14,6 v délce 2×11,0 m s obetonováním. Konec potrubí bude v prostoru svahu obou nádrží 
seříznuto ve sklonu svahu.
U obou vodních ploch dojde k opravě čelních hrází (kamenná obkladní zeď v délce 13,0 vodní 
plocha 1 a 22,0 m vodní plocha 2, kdy stávající konstrukce budou vybourány včetně betonového 
základu a nahrazeny novou zděnou návodní stranou (lomový kamen do cementové malty) zpevněnou 
železobetonem. Zdi budou opatřeny železobetonovými parapetními deskami. Dále dojde k výměně 
stávajících dřevěných požeráků za nové prefabrikované, dvoudrážkové, železobetonové požeráky 
a k částečnému překopu hrází z důvodu vyjmutí a nahrazení částí odpadního potrubí (v délce cca 4,0 
m u nádrže č. 1 – nahrazeno potrubím délky 3,0 m; a 12,0 m u nádrže č. 2). Požeráky budou 
opatřeny pozinkovanými lávkami. Dále dojde k úpravě svahů nádrží, kde bude odkopána zemina dna 
a svahů a provedeno svahování ve sklonu 1 : 1 – 1,5. Svahy se opevní záhozem z lomového kamene 
80-200 kg a zajistí se při patě svahu kamennou patkou 400/400. U nádrže č. 1 bude levý břeh při 
oplocení utěsněn pod kamenným záhozem jílem v délce 30,0 m. Kapacita spodní výpusti je 0,255 
m3/s. Na požeráku bude umístěna vodní značka (cejch) v úrovni hladiny Hn a Hmax.
SO 07 - Provizorní příjezdová cesta
Ze silnice č. III/18719 je v místě stávajícího sjezdu na zemědělské pozemky na pozemku parc. č. 
407/15 navržena provizorní zpevněná cesta (zpevnění silničními panely či štěrkodrtí apod.) sloužící 
jako přístup na staveniště v rámci plánu organizace výstavby(POV). Šířka bude 4,0 m a délka 550,0 
m. Příjezdová cesta bude na pozemcích p.č. 408/1, 407/4, 408/2, 407/12, 469/19, 469/172, 407/13, 
469/173, 407/14, 469/4, 407/15 a 407/2 v k.ú. Hrádek u Sušice. Po dokončení stavby budou pozemky 
uvedeny do původního stavu – plošná úprava terénu a zatravnění.
Převádění vody během stavby - před zahájením prací provedena manipulace na vtoku do náhonu, 
čímž bude v náhonu během prací zajištěn minimální průtok Qmin = 0 – 0,100 m3/s. V místě jalového 
přelivu umístěného cca 40 m před navrhovaným nouzovým přelivem bude zřízena ochranné zemní 
hrázka a protékaná voda bude odváděna odpadním korytem od jalového přelivu, který bude 
vyhrazen. Zároveň bude vyhrazeno jalové stavidlo před vtokem do rybníka, které bude odvádět 
případnou prosakující vodu z náhonu.
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Změna výrokové části I. povolení k vzdouvání a akumulaci povrchových vod vydané MÚ Sušice, 
odborem ŽP ze dne 21.11.2012 pod č.j. 1720/12/ZPR/Ranu v MVN Mlýnský rybník spočívá ve změně 
rozsahu nakládání a pozemků, na kterých bude nakládání s vodami realizováno.
Rozsah změn povolení:
Vzdouvání a akumulace bude realizována na pozemcích p.č. 410/1, 410/4, 1300/1 a 410/3 v k.ú. 
Hrádek u Sušice.

v tomto rozsahu:
celkový objem vzduté a akumulované vody 45,08 tis. m3

objem při hladině normál 35,894 tis. m3

hladina normálu 485,30 m n.m. Bpv
zatopená plocha 2,2390 ha
maximální hladina akumulované vody 485,70 m n.m. Bpv
zatopená plocha 2,3544 ha
délka vzdutí při max. hladině 250 m

Nakládání s vodami ve vodní ploše 1 a 2
Nakládání s povrchovými vodami ve vodní ploše 1 bude ve výši 0,224 tis. m3 při maximální hladině 
483,80 m.n.m. Bpv. Délka vzdutí při maximální hladině je 27,5 m.
Nakládání s povrchovými vodami ve vodní ploše 2 bude ve výši 0,2925 tis. m3 při maximální hladině 
483,80 m.n.m. Bpv. Délka vzdutí při maximální hladině je 26,5 m.
Účelem nakládání s vodami je akumulace vody, zadržování vody v krajině.
Odbor životního prostředí Městského úřadu v Sušici, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 
2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona, 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 a 
§ 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení správního řízení. a zároveň nařizuje podle ustan. § 49 odst. 
1 správního řádu ústní jednání a ohledání na místě, které se bude konat.

dne 14. 6. 2022 v 9:00 hodin
se srazem na obecním úřadu obce Hrádek.
Účastníci řízení mohou své námitky, popř. důkazy uplatnit v den ústního jednání, 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 stavební 
úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení.
Nahlížet do spisu lze na odboru životního prostředí Městského úřadu v Sušici, úřední dny: Po a St 
8:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00, Pá 8:00 - 11:00 kancelář č. 202.

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 
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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 
vedoucí odboru stavebního zákona nepřihlíží.

„otisk úředního razítka“

Ing. Ivana Zemenová
vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Obecního úřadu Hrádek 
a Městského úřadu Sušice.

Vyvěšeno na úřední desce Sejmuto z úřední desky
dne................................... dne..............................

Vyvěšeno na elektron. úřední desce Sejmuto z elektron. úřední desky
Dne ……………………… dne …………………….

Rozdělovník:
Obdrží účastníci řízení k nakládání s povrchovými vodami:
Jiří Vojta, Hrádek 188, Sušice 342 01
Datová schránka:
Obec Hrádek, Hrádek 78, 342 01 Sušice, zastoupena Ing. Jiří Tägl s.r.o., Měchurova 354, 339 01 
Klatovy
Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, Litvínovická 5, České Budějovice
Obdrží účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona:
Jiří Vojta, Hrádek 188, Sušice 342 01
Petr Přibáň, Čapkova 1627, Roztoky 252 63
Hana Štěpánová, Villaniho 735, Sušice 342 01
Ivana Kalivodová, Hrádek 147, Sušice 342 01
Jan Toman, Hrádek 63, Sušice 342 01
Datová schránka:
Obec Hrádek, Hrádek 78, 342 01 Sušice, zastoupena Ing. Jiří Tägl s.r.o., Měchurova 354, 339 01 
Klatovy
Výrobní obchodní družstvo Svatobor, Hrádek 246, 342 01 Sušice
ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, Děčín
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 602 00
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
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Účastníci stavebního řízení, kterým se doručuje oznámení vyvěšením na úřední desce Městského 
úřadu Sušice:
Účastníci řízení dle § 109 písmene e) a f) stavebního zákona – vlastník sousedního pozemku nebo 
stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k 
sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto 
právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Výčet parcelních čísel sousedních pozemků v k.ú. Hrádek u Sušice, pozemky p.č. 407/4, 406/4, 
st.207, 406/5, 407/5, 44/1, 44/8, 409/2, st.227/2, 1408, st.65/3, st.65/14, st.65/15, st.387, st.46/6, 
st.46/8, 1372/1, 1372/2, 28/1, st.37, st.107/1, st.40/2, st.39, 713/2, 1302/53, 714/2, st.322, st.168, 
712/1, 712/3, 712/4, st.237, st.265, 712/5, st.223, st.377, 716/13, 469/143, 1302/51, 1302/14, 711/5, 
710/4, 469/13, 469/15, 469/20, 469/144, 412/4, 469/145, 469/161, 469/162, 469/5 a 407/2, 469/22, 
400/2, 400/3, 469, 167, 400/1, 397/3, 403/5, 403/4 a 407/6.

Dotčené orgány: 
MÚ Sušice, odbor výstavby a ÚP
MÚ Sušice, odbor ŽP – orgán ochrany přírody, ochrany ZPF a odpadové hospodářství
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, Plzeň 306 13 - orgán 
ochrany přírody
Obecní úřad Hrádek, Hrádek 78, 342 01 Sušice –orgán ochrany přírody. 

Upozornění pro žadatele:
Je třeba uhradit správní poplatky za požadovaná povolení.
Správní poplatek za společné povolení ve výši  1500- Kč je stanoven v položce 18 odst. 1 písm. h) 
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 105722.
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