
M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   S U Š I C E 
odbor výstavby a územního plánování 

Náměstí Svobody  138, 342 01  Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 

Zn : 
Č.j .: 

2812/14/VYS/Bla 
3610/14 

 V Sušici dne: 10.9.2014 

VYŘIZUJE: 

TEL.: 

FAX: 

E-MAIL: 

ing. Blažková Lenka 

376 540 130 

376 540 112 

l.blazkova@mususice.cz 

  

 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

 

Město Sušice, IČO 00256129, náměstí Svobody 138, Sušice I, 342 01  

(dále jen "stavebník") dne 4.7.2014 ohlásil stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu: 

"Odstran ění části stavby na st. p.č. 1599/1 k.ú. Sušice nad Otavou" 

na pozemku st. p. 1599/1, parc. č. 1043/2 v katastrálním území Sušice nad Otavou. Stavební úřad podle 
§ 128 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") stavebníkovi sdělil, že stavbu lze odstranit jen na základě 
povolení, a určil, jaké podklady je třeba doplnit. Předložením podkladů dne 1.9.2014  bylo zahájeno 
řízení o povolení odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona. 

Stavební úřad MÚ Sušice, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. c) stavebního zákona a 
dle §11 odst.1 písm.b) zákona č. 500/2004 Sb., oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,  
správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení o povolení odstranění stavby a žádá účastníky 
řízení, aby své námitky uplatnili do 

10 dnů od doručení tohoto oznámení. 

Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů 
rozhodnutí (Stavební úřad MÚ Sušice, úřední dny: pondělí a středa 8,00-12,00 a 13,00-17,00  a pátek 
8,00-12,00 a 13,00-14,00 hod). 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit  v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 

Vedoucí odboru výstavby a ÚP 
ing. Lenka Blažková 

  
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
Dálkový přístup: 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: 
Město Sušice, osobně 
Jana Suchá-Štěrbová, doručuje se veřejnou vyhláškou 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
MÚ Sušice se žádostí o vyvěšení 
 
dotčené orgány: 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS: 
samai8a 
Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, osobně 
 
 


