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USNESENÍ 
ODLOŽENÍ PODÁNÍ 

 

Stavební úřad MÚ Sušice, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) shledal, že z podání týkající se 
stavby  

„D řevostavba – strážný srub Žichovice“ 

(dále jen „stavba“) na pozemku p.č. 1076/1 v k.ú. Žichovice, 

které dne 20.8.2014 správní orgán obdržel, nelze zjist it , kdo jej učinil a proto podle § 43 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

p o d á n í   o d k l  á d á. 

 

Odůvodnění: 

Stavební úřad MÚ Sušice, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) obdržel dne 20.8.2014 žádost o 
provedení kontroly a náprav na stavbě „Dřevostavba – strážný srub Žichovice“, na pozemku p.č. 1076/1 
v k.ú. Žichovice  (dle přiloženého geometrického plánu ze dne 25.10.1999 č. plánu 176-108/1999 
pozemek st.p.č. 315 v k.ú. Žichovice).  

K podané žádosti byly dále přiloženy tyto doklady – dodatečné povolení stavby a povolení užívání výše 
uvedené stavby ze dne 10.11.1999  pod Zn: Výst. 6274/99-330 a to na dobu určitou do 1.7.2019, 
oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby ze dne 24.5.1999 pod Zn: Výst. 3187/99-330 a oznámení 
o pokračování řízení o odstranění stavby, dodatečné povolení stavby a pozvání k místnímu šetření a 
kolaudačnímu řízení stavby dočasné do 1.7.2019 ze dne 8.10.1999 pod Zn: Výst. 6274/99-330. 

Vzhledem k tomu, že stavba „Dřevostavba – strážný srub Žichovice“, na pozemku p.č. 1076/1 v k.ú. 
Žichovice byla pravomocně dodatečně povolena dne 10.11.1999 pod Zn: Výst. 6274/99-330  a současně  
byla povolena užívat a  jedná se o stavbu dočasnou do 1.7.2019, neshledal stavební úřad důvod k zahájení 
řízení z moci úřední. 

Dále s ohledem na skutečnost, že žádost byla nečitelně podepsána bez uvedení adresy pro doručování, 
posoudil správní orgán podání a shledal, že jde o úkon, ze kterého nelze zjist it, kdo jej učinil a proto 
podání v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, odložil. Toto usnesení se oznamuje vždy v souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů osobě, které se týká, je-li známa, a podateli. V tomto případě 
stavební úřad oznámí toto usnesení Obci Žichovice, jelikož je, dle přiloženého dodatečného povolení 
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stavby stavebníkem a podateli, který není znám, oznámí stavební úřad v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto usnesení veřejnou vyhláškou. 

Správní orgán rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního 
řádu odvolání nemá odkladný účinek. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. 
 
 
 

Vedoucí odboru výstavby a ÚP 
Ing. Lenka Blažková 

  
 
 
  
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
Úřední deska 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
Dálkový přístup 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 

 
Obdrží: 
Obec Žichovice, IDDS: 7vbbx2v 
Městský úřad Sušice s žádostí o vyvěšení 
Obecní úřad Žichovice s žádostí o vyvěšení 
 


