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SUŠICKÁ VÝROBNÍ HALA OPĚT VE HŘE? 
 

Již několik let se řeší, jak by mohly být využity soukromé 
pozemky bývalého SOLA. Ve hře byla stavba velké výrobní 

haly o velikosti třech sušických náměstí. 

 
Připomeňme si průběh snahy povolit výstavbu „megahaly“ developerem Accolade ve 
prospěch privatizátorů bývalého podniku SOLO Sušice pod poněkud zavádějícím názvem 
„Revitalizace průmyslového parku v Sušici nad Otavou“ v těchto bodech: 
 
- 16.2.2018 byla na místní stavební úřad podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby, 
- 20.8.2018 zahájil místní stavební úřad územní řízení poté, co opakovaně vyzýval žadatele, 
aby doplnil svou žádost z února 2018… přičemž stavební úřad, jak umožnil zákon, upustil od 
ústního jednání, 
- v průběhu září a října 2018 (v platných správních lhůtách v prvním či doplněném podání) 
byly postupně doručovány na stavební úřad oprávněné námitky známých i přihlášených 
účastníků řízení, kteří nesouhlasili s danou stavbou, 
- 7.11.2018 přesto vydal stavební úřad veřejnou vyhláškou rozhodnutí o umístění dané 
stavby, 
- v průběhu listopadu a prosince 2018 se proti vydanému „územnímu rozhodnutí“ odvolali 
téměř všichni účastníci řízení, kteří podávali své námitky, a nově též Město Sušice, a to na 
podkladě usnesení zastupitelstva Města Sušice z 21.11.2018, které vyjádřilo nesouhlas s 
danou stavbou! 
 
Usnesení zastupitelstva: 
Zastupitelstvo města nesouhlasí se stavbou výrobní haly v rámci „Revitalizace průmyslového parku 
Sušice nad Otavou“, umístěné na pozemcích bývalého podniku Solo Sušice a pověřuje místostarostu 
Františka Jelínka, aby ve spolupráci se zpracovatelem územního plánu Ing. arch. Ladislavem 
Komrskou, vypracoval a zaslal ve stanovené lhůtě odvolání proti vydanému rozhodnutí o umístění 
stavby, na základě odborných stanovisek posuzujících dopravní řešení situace a socio-demografické 
a environmentální negativní dopady umístění, výstavby a zamýšleného provozu objektu. 
Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen 
 
Jak a kdo hlasoval: 
13 hlasů PRO – Ing. Andrea Staňková, Pavel Javorský, František Jelínek, Václav Černý, Pavel Hais, 
Ing. František Majer, Mgr. Milena Naglmüllerová, Mgr. Ing. arch. Karel Janda, MUDr. David Toufar, 
MUDr. Rudolf Voldřich, Mgr. Čestmír Kříž, Ing. Milena Stárková a Petr Nikodem,  
1 hlas proti – Ing. Jaroslav Macháček,  
7 členů se zdrželo hlasování – Bc. Petr Mottl, Mgr. Jana Švelchová, Mgr. Jonáš Bartoš, PhDr. Jan 
Lhoták, Věra Fornousová, Ing. Jan Staněk a Ing. Věra Marešová. 

Hala o rozměru 400 x 100 x 11 metrů (rozloha 5 fotbalových hřišť). Do areálu o rozloze cca 14 hektarů bude denně 
vjíždět 620 osobních aut (z toho 154 v noci) a 98 nákladních aut  z toho 8 v noci). Vzniknou pracovní místa pro 600 
zaměstnanců (U výroben tohoto charakteru se jedná převážně o „agenturní“ zaměstnance, kteří sem budou 
dovezeni z jiných zemí východní Evropy. Bude nutné je ubytovat, zajisti lékařskou péči, . Co se tam bude vyrábět?. 
V investičním záměru je toho uvedeno hodně, od povrchové úpravy kovů, lakoven, strojírenské výroby, testovacích 
lavic turbín a reaktorů, stálých tratí pro závodění, výroby železničních zařízení, až po tváření výbuchem a 
skladování nebezpečných a vysoce toxických látek. V podstatě jde o montovnu pro automobilový průmysl. 
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- POTÉ stavební úřad předal celý spis „nadřízenému orgánu“ (KRAJ), který posuzuje 
odvolání proti rozhodnutí, konkrétně Krajskému úřadu Plzeňského kraje – odboru 
regionálního rozvoje, který svým rozhodnutím ze dne 27.5.2019 ROZHODNUTÍ ZRUŠIL a 
vrátil místnímu stavebnímu úřadu k novému projednání, 

 
KDO JE PRO, A KDO JE PROTI? 

 
Protože se developer „megahaly“ nevzdal svého plánu výstavby, žádá Město Sušice 
prostřednictvím rady města o novou smlouvu na zřízení věcného břemene pro plánované 
umístění přípojek plynovodu, vodovodu, gravitační kanalizační stoky, výtlačné kanalizační 
stoky a dešťové kanalizační stoky, bez které však nelze pokračovat v procesu povolování 
předmětné „megahaly“…  
 
- Na radě města dne 10.5.2021 byl tak  předložen návrh na souhlas města s věcným 
břemenem inženýrských sítí. Návrh nebyl schválen:  
3 hlasy PRO: Mgr. Jana Švelchová, Pavel Javorský a František Jelínek.  
3 hlasy se zdrželi : Pavel Hais, Václav Černý, PhDr. Jan Lhoták 
 
 

Je zarážející, že po 14 dnech bude rada města žádost projednávat 
znovu 24.5.2021! Znamená to, že se o tomto musí jednat tak dlouho, 

dokud to nebude schváleno? 
 
 

VZHLEDEM K PLATNÉMU USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA SUŠICE ODMÍTAJÍCÍ PŘEDMĚTNOU STAVBU 

OPAKOVANÉ HLASOVÁNÍ POSTRÁDÁ SMYSL 
 

PROČ SE HLASUJE ZNOVU? 

 
!!!  I VY SE MŮŽETE PŘIJÍT V PONDĚLÍ 

24.5.2021 PŘED ZASEDÁNÍM RADY 
MĚSTA (OD 16.00) ZEPTAT SVÉHO 

ZASTUPITELE NA DOPADY JEJICH 
ROZHODNUTÍ V TÉTO VĚCI !!! 


