
MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE 
odbor životního prostředí 

 
Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I                        telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112  
Číslo jednací: 3334/19/ZPR/Ran        V Sušici dne 18.11.2019 
Spisová značka: 2183/19/ZPR/Ran 
Úředně oprávněná osoba: Randák, 082 
Kontakt: 376 540 168, frandak@mususice.cz 

Oznámení o zahájení společného řízení stavebního záměru „Velhartice výtlačný řad“. 

Obec Velhartice, Velhartice 134, 341 42 Kolinec zastoupena spol. Provod inženýrská společnost s.r.o., 
V podhájí 226/28, Ústí nad Labem 400 01 podala dne 29.5.2019 žádost o vydání společného povolení 
ke stavbě vodního díla „Velhartice výtlačný řad“ na pozemku p.č. 154/3, 1023, 156/4, 932, 933, 985, 
177/6, 177/3, 177/14, 177/10, 971/38, 971/35, 971/30, 971/34, 971/27, 971/31, 971/25, 971/18, 
971/17, 949/2, 1000, 999, 680, 687/12, 687/1, 690/5, 177/13 a 971/37 v k.ú. Velhartice. Podáním 
žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení. 
Žádost o společné povolení záměru podle ustanovení § 94j stavebního zákona měla nedostatky, a 
proto vodoprávní úřad stavebníka v souladu s ustanovením § 94l odst. 6 stavebního zákona vyzval 
k odstranění vad podání a řízení opatřením ze dne 29.7.2019 pod č.j. 2191/19/ZPR/Ran přerušil. 
Podklady žádosti byly doplněny dne 13.9.2019. 
Umístění stavby: 
680 (druh pozemku orná půda), 985 (druh pozemku vodní plocha), 687/1, 687/12 (druh pozemku 
trvalý travní porost), 154/3, 1023, 156/4, 932, 933, 177/6, 177/3, 177/14, 177/10, 971/38, 971/35, 
971/30, 971/34, 971/27, 971/31, 971/25, 971/18, 971/17, 949/2, 1000, 999, 690/5, 177/13 a 971/37 
(druh pozemku ostatní plocha) v k.ú. Velhartice dle situace C. 2.1 a C. 2.2. – katastrální situační 
výkres 1. a 2. část. 
Ochranné pásmo kanalizace vznikne na pozemcích p.č. 154/3, 1023, 156/4, 932, 933, 985, 177/6, 
177/3, 177/14, 177/10, 177/13, 971/38, 971/37, 971/35, 971/30, 971/34, 971/27, 971/31, 971/25, 
971/18, 971/17, 949/2, 538/17, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 177/7, 1000, 999, 680, 687/12, 
687/1, 690/5 a 703/6 v k.ú. Velhartice. 
Popis záměru: 
Jedná se o propojovací výtlačný řad mezi úpravnou vody a vodojemem. Výtlačný řad je navržen z 
trubního materiálu DN/OD 90 (De 90x8,2) z PE 100 SDR 11 RC s ochranným pláštěm v celkové délce 
1746,9 m. 
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 vodního zákona a § 94m stavebního zákona zahájení společného územního a 
stavebního řízení stavebního záměru „Velhartice výtlačný řad“ na pozemku p.č. 154/3, 1023, 156/4, 
932, 933, 985, 177/6, 177/3, 177/14, 177/10, 971/38, 971/35, 971/30, 971/34, 971/27, 971/31, 971/25, 
971/18, 971/17, 949/2, 1000, 999, 680, 687/12, 687/1, 690/5, 177/13 a 971/37 v k.ú. Velhartice, 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. 
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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. 202, 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. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o správní řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručení oznámení 
se provádí veřejnou vyhláškou. Podle ustan. § 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 
 
 

„otisk úředního razítka“ 

Ing. Ivana Zemenová 
vedoucí Odboru životního prostředí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upozorňujeme stavebníka, že správní poplatek za vydání společného povolení vodovodu je 3000,- Kč 
podle sazebníku poplatků, položka č. 18, odst. 1 písm. h) zákona číslo 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
Poplatek lze uhradit na pokladně Městského úřadu nebo na účet č. 5070382, kód banky 0800, 
variabilní symbol 51361, spec. symbol 333419. 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Obecního úřadu Velhartice 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 na doručenku účastníci řízení: 
- účastníci společného územního a stavebního řízení 

podle ust. § 94k písm. a) až d) stavebního zákona 
Obec Velhartice, Velhartice 134, 341 42 Kolinec zastoupena spol. Provod inženýrská společnost s.r.o., 
V podhájí 226/28, Ústí nad Labem 400 01 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, př.o., Koterovská 462/162, Plzeň 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 130 00 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo náměstí 390/42, Praha 128 00 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 
ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, Děčín  
Účastníci společného řízení, kterým se doručuje oznámení vyvěšením na úřední desce Městského 
úřadu Sušice: 
Účastníci řízení dle § 94k písmene e) stavebního zákona – osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné 
věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 
společným povolením přímo dotčeno. 
Výčet parcelních čísel sousedních pozemků v k.ú. Velhartice, pozemky p.č. - 958/1, 957/1, 682, 690/7, 
690/6, 690/8, 687/13, 687/9, 687/8, 690/4, 690/1, 639/5, 698, 699, 954/2, 566/1, 703/6, 958/8, 958/2, 
703/3, 703/7, 570/5, 703/8, 703/2, 954/7, 954/6, 954/5, 954/4, 954/9, 545/6, 570/8, 545/16, 545/19, 
545/14, 545/15, 535, 545/20, 545/15, 545/13, 545/12, 529/2, 545/18, 545/23, 545/23, 545/10, 545/2, 
538/20, 545/5, 538/21, 538/17, 545/4, 952/6, 538/3, 538/9, 538/11, 538/8, 538/7, 538/19, 538/18, 
545/17, 185/2, 185/1, 184/4, 187/1, 971/8, 187/6, 971/26, 971/29, 950/3, 182/6, 183/2, 182/1, 181, 
180/1, 971/36, 971/22, 176/10, 971/6, 176/1, 179/1, 176/13, 176/9, 176/12, 971/24, 179/9, 179/2, 
179/3, 179/4, 179/5, 177/4, 177/7, 177/9, 156/3, 154/4, 154/2, 153, 154/1, 159/1, stavební pozemky - 
st. 234, st. 221. 
Dotčené orgány: 
MÚ Sušice, Odbor výstavby a územního plánování, orgán územního plánování 
MÚ Sušice, Odbor dopravy a silničního hospodářství 
OÚ Velhartice, Velhartice 134, 341 42 Kolinec, OOP a silniční správní úřad 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, Klatovy 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy 
 
Městský úřad Sušice, Odbor kancelář starosty – k vyvěšení na úřední desce 
Obecní úřad Velhartice - k vyvěšení na úřední desce 
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