
 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE 
odbor životního prostředí 

Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I                    telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112  

Číslo jednací: 2301/12/ZPR/Ran        V Sušici dne 8.1.2013 
Úředně oprávněná osoba: Randák, 082 
Kontakt: 376 540 168, frandak@mususice.cz 

R O Z H O D N U T Í 

Výroková část: 

Městský úřad v Sušici, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 
odst. 4 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 a místně příslušný podle ustan. § 11 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

Účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je: 

Obec Frymburk, Frymburk 53, 342 01 Sušice, IČ 43313949 

I. vydává 

podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona 

stavební povolení 

vodního díla „Dostavba kanalizace Frymburk“, v kraji Plzeňském, obec Frymburk, na pozemku p. č. 
1032/2, 1316/1, 1289/3 a 1296 v k.ú. Frymburk u Sušice. 

Údaje o povolené stavbě vodního díla: 

Stavba vodního díla řeší dostavbu stávající jednotné kanalizace v Obci Frymburk v délce 240 m. 
Prodloužení stoky B bude z PVC DN 250 v délce 74 m a DN 300 v délce 166 m. V trase kanalizace 
bude osazeno 9 kanalizačních šachet a 6 dešťových vpustí. 

Souřadnice X,Y orientačně dle  
vodoprávního editoru v systému S-JSTK: začátek -806957;-1128126 

      konec -806914;-1128020 

účel užití vodního díla odvádění dešťových a čištěných OV  

zkušební provoz: Ne 

II. stanovuje povinnosti 

pro dokončení vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona: 

1. Stavba vodního díla „Dostavba kanalizace Frymburk“ bude provedena podle ověřené 
projektové dokumentace, zpracované v červenci 2011, kterou vypracoval autorizovaný inženýr 
pro vodohospodářské stavby Ing. Lenka Brücklerová. 

2. Veškeré změny oproti předloženému projektu budou předem projednány s příslušným 
vodoprávním úřadem. 

3. Při provádění výkopových prací je stavebník povinen učinit taková nezbytná opatření, aby 
nedošlo k poškození stávajících podzemních vedení inženýrských sítí v předmětné lokalitě. 

4. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou, která bude zodpovídat za odborné 
provedení stavebních prací. 

5. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět. 
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6. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, 
zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění 
pozdějších předpisů. 

7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba 
povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabyde právní moci. Štítek musí být 
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstali čitelné a ponechán na 
stavbě do kolaudace stavby. 

8. Stavba bude dokončena v termínu do 31.12. 2016. 

9. K návrhu na vydání kolaudačního souhlasu bude příslušnému vodoprávnímu úřadu předloženo 
zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy, předávací protokol mezi 
investorem a zhotovitelem, byl-li sepsán, doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků a 
materiálů použitých na stavbě, stavební deník, doklad o nakládání s odpady, zkouška 
vodotěsnosti kanalizace. 

Odůvodnění: 

Obec Frymburk, Frymburk 53, 342 01 Sušice zastoupena Ing. Ivou Šrámkovou, Milínov 36, 
Hlavňovice, 341 42 Kolinec podala dne 29.8.2012 žádost o vydání stavebního povolení ke stavbě 
„Dostavba kanalizace Frymburk“ na pozemku p.č. 1032/2, 1316/1, 1289/3 a 1296 v k.ú. Frymburk u 
Sušice. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení. 

K žádosti o povolení stavby byly předloženy následující doklady: 

a) Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení vodního díla „Dostavba kanalizace Frymburk“, 
kterou vypracoval autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby Ing. Lenka Brücklerová v 
březnu 2012. 

b) Vlastnická práva k pozemkům, na kterých je umístěna stavba a k sousedním pozemkům byly 
doloženy výpisy z KN. 

c) K záměru stavby bylo vydáno územní rozhodnutí Městským úřadem Sušice, odbor výstavby a ÚP, 
dne 9.5.2012 pod č.j. 1033/12/VYS/Lu. Souhlas místně příslušného stavebního úřadu byl vydán 
dne 16.10.2012 pod č.j 27577/12. 

d) Stanovisko správce povodí, Povodí Vltavy s.p., České Budějovice ze dne 22.11.2011 pod č.j. 
61226/2011-143. 

e) Stanovisko SÚS Plzeňského kraje, ze dne 13.9.2011, č.j. 1595/11/SÚSPK-K a 11.5.2012, č.j. 
885/12/SŠPK-K. 

f) Rozhodnutí MÚ Sušice, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 6.10.2011 pod č.j. 
3875/11/DOP/Pa o povolení zvláštního užívání komunikace. 

g) Stanovisko Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí jako orgánu veřejné správy 
odpadového hospodářství ze dne 12.8.2011 pod čj. 1976/11/ZPR/Vas a ze dne 10.8.2011 pod čj. 
2004/11/ZPR/Ces. 

h) Rozhodnutí OÚ Frymburk jako příslušného silničního úřadu ze dne 11.10.2012 pod č.j. 13/2012 o 
povolení zvláštního užívání komunikace. 

i) Plná moc k zastupování. 

j) Stanovisko Obce Frymburk ze dne 19.9.2011 pod č.j. 39/2011. 

k) Smlouva o právu zřídit stavbu na pozemku p.č. 1296 v k.ú. Frymburk u Sušice ve vlastnictví 
Plzeňského kraje. 

l) K projektové dokumentaci vydali svá stanoviska správci sítí: 

o Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., o existenci podzemních vedení komunikačních 
sítí pod č.j. 96035/11 ze dne 21.6.2011 – při stavbě dojde ke střetu s telekomunikačními sítěmi. 

o Vyjádření ČEZ Distribuce a.s., ze dne 1.8.2012 pod č.j. 0100080909 k existenci zařízení 
distribuční soustavy – v zájmovém území se nachází podzemní zařízení distribuční soustavy 
v majetku ČEZ Distribuce, a.s. 

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu 
oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i 
dotčeným orgánům opatřením ze dne 15.10.2012. Vzhledem k tomu, že místo stavby je vodoprávnímu 
úřadu dobře známé a žádost poskytuje dostatečný podklad pro rozhodnutí upustil vodoprávní úřad od 
místního šetření a ústního projednání. Lhůta pro uplatnění případných námitek k navrhované stavbě 
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nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení byla stanovena v souladu s ust. § 112, odst. 1 stavebního 
zákona. 

Účastníkovi řízení, Mather Denham Francis, 14 Eskside West, Musselburgh, Spojené království 
s neznámým pobytem, kterému se nepodařilo doručit oznámení o zahájení řízení vodoprávní úřad 
doručuje v souladu s ustanovením § 25 správního řádu vyvěšením na úřední desce Městského úřadu 
Sušice a Obecního úřadu Frymburk.  

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno: 

- projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou, 

- správce povodí nemá námitek ke stavbě. 

- nebyly uplatněny námitky účastníků řízení ke stavbě, 

- stavba je prováděna na pozemku stavebníka a na pozemku ve vlastnictví Plzeňského kraje, se 
kterým byla sepsána smlouva o provedení stavby na pozemku p.č. 1296 v k.ú. Frymburk u 
Sušice. 

Vodoprávní úřad v souladu s ust. § 15 odst. 3 vodního zákona stanovil povinnosti pro dokončení 
stavby na základě požadavku dotčených orgánů, předložených stanovisek a zpracované projektové 
dokumentace. Dále stanovil doklady, které budou předány při žádosti o kolaudační souhlas. 

Údaje o zhotoviteli slouží ke kontrole, zda byla stavba provedena oprávněnou osobou, která 
zodpovídá za provedení stavby podle ust. § 44 odst. 1 a § 46b odst. 2 stavebního zákona. 

Osvědčení požadovaných vlastností výrobků a materiálů slouží k ověření, že použité materiály jsou 
vhodné pro daný typ stavby v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona. 

O podmínkách stanoviska Správy a údržby silnic bylo rozhodnuto MÚ Sušice, odborem dopravy a 
silničního hospodářství dne 6.10.2011 pod č.j. 3875/11/DOP/Pa. 

O podmínkách stanoviska správců sítí bylo rozhodnuto v územním řízení. 

Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zákona o vodách a z hlediska plánu oblasti povodí Horní 
Vltavy bylo zjištěno, že dodatečným povolením vodního díla nedojde k porušení vodoprávních ani 
jiných oprávněných zájmů. Proto bylo rozhodnuto, jak je ve výrokové části uvedeno. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke 
Krajskému úřadu Plzeňského kraje  se sídlem v Plzni podáním učiněným u Městského úřadu Sušice.  

V odvolání se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále v čem je spatřován rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 
1 správního řádu odkladný účinek.  

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne doručení, nejdéle však od 10. dne uložení písemnosti 
k vyzvednutí.  

 
 
 

„otisk úředního razítka“ 
Ing. Ivana Zemenová 

vedoucí odboru životního prostředí 
 
 
 
 
 
Správní poplatek byl vyměřen ve výši  2500,- Kč  podle sazebníku poplatků položka č. 17 odst. 1 
písm. i) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Příloha:  
Ověřená dokumentace stavby bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
 

Rozdělovník: 

Obdrží účastníci řízení: 
Obec Frymburk, Frymburk 53, 342 01 Sušice zastoupení Ing. Ivou Šrámkovou, Milínov 36, 
Hlavňovice, 341 42 Kolinec 
Ing. František Ducháč, Arbesova 491, Kladno 272 01 
Ladislava Kis Pistiová, Husova 412, Hronov 549 31 
František Tůma, Žitná 570/26, Praha 2 120 00 
Petr Tůma, Žitná 570/26, Praha 2 120 00 
Ing. Rudolf Převrátil, CSc., Frymburk 3, 342 01 Sušice  
PhDr. Gabriela Převrátilová, Mikovcova 581/12, Praha Vinohrady 120 00, adresa pro doručování 
Frymburk 3, 342 01 Sušice 
Jaroslav Hodánek, Bolzanova 2659/15, Plzeň 301 00 
Marie Vrzalová, Frymburk 58, 342 001 Sušice 
Josef Jiřík starší, Frymburk 56, 342 01 Sušice 
Josef Jiřík mladší, Frymburk 56, 342 01 Sušice 
Josef a Jarmila Šímovi, Frymburk 63, 342 01 Sušice 
Helena Hartová, Frymburk 4, 342 01 Sušice 
Mather Denham Francis, 14 Eskside West, Musselburgh, Spojené království 
Jiří Šíma, Frymburk 52, 342 01 Sušice 
Michaela Kutějová, Frymburk 51, 342 01 Sušice 
Anna Hokrová, Palackého 855, 341 01 Horažďovice 

Datová schránka 
SÚS Plzeňského kraje 
Telefónica O2 
ČEZ Distribuce 
Czecheredflag s.r.o. 
 
Dotčené orgány: 
MÚ Sušice, odbor výstavby a ÚP 
MÚ Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství 

Na vědomí: 
Obecní úřad Frymburk s žádostí o vyvěšení 
 
 
Doručení účastníku řízení Mather Denham Francis, 14 Eskside West, Musselburgh, Spojené království 
s neznámým pobytem, který je veden v KN jako spoluvlastník pozemku p.č. 10 a st.č. 33 v k.ú. 
Frymburk u Sušice, se provádí v souladu s ustanovením § 25 správního řádu vyvěšením stavebního 
povolení na úřední desce Městského úřadu Sušice a Obecního úřadu Frymburk. Toto rozhodnutí musí 
být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce      Sejmuto z úřední desky 
 
dne...................................      dne.............................. 
 
 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce    Sejmuto z elektronické desky 
 
dne...................................      dne.............................. 
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