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MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE 
Odbor dopravy a silničního hospodářství  

342 01  Sušice 1, nám. Svobody 138                                  TEL.: 376540111,FAX: 376540112 
 
ČÍSLO JEDNACÍ:   3537/14/DOP/Pa                                                                                                    V Sušici dne   18. srpna 2014    
 
 
                 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 

 OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ 
 
 
     Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Sušice, jako speciální stavební úřad 
příslušný podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodl na žádost účastníka takto: 
 
     Podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), se provádí oprava 
písemného vyhotovení ve výroku rozhodnutí Městského úřadu Sušice, odboru dopravy a silničního 
hospodářství č.j.: 3102/14/DOP/Pa ze dne 18. srpna 2014, tak, že jeho část: podmínka č. 7. Po 
dobu výstavby i po jejím ukončení bude zachována možnost přístupu i příjezdu ke všem objektům 
a pozemkům, nacházejícím se v blízkosti staveniště… 
 

po opravě zní:  
 

7. Po dobu výstavby i po jejím ukončení bude zachována možnost přístupu ke všem objektům a 
pozemkům, nacházejícím se v blízkosti staveniště… 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice 1  
 

Odůvodnění: 
 

Při psaní textu rozhodnutí č.j. 3102/14/DOP/Pa ze dne 13. srpna 2014 o povolení stavby: Sušice  
ul. Havlíčkova a část Klostermannovy  stavební úpravy komunikace a VO na pozemku parc. č. 
2254/3, 2254/11, 2256/3, 2256/4, 2256/5, 38, 1911/9 v kat.území Sušice nad Otavou, došlo 
k mylnému opsání textu podmínky č. 7. Vzhledem k tomu že se jedná o zřejmou nesprávnost, 
která vznikla při psaní textu, rozhodl správní orgán jak je ve výroku uvedeno. 
 

Poučení o opravném prostředku: 
 

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat u tohoto Městského úřadu, odboru dopravy a 
silničního hospodářství ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje do patnácti dnů ode dne 
oznámení rozhodnutí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního 
řádu odkladný účinek. 
 
 

- otisk úředního razítka - 
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                                                                                                        František Opl                                                            
                                                                           vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
Vyvěšeno…………………………………..                       Sejmuto…………………………………… 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Doru čí  se: 
 
Účastníci řízení: 
– Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I 
 
Účastníkům řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu se oznámení doručuje veřejnou 
vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce následujícím úřadem po dobu 15 dnů: 
 
– Městský úřad Sušice, zde 
 
dalším účastníkům řízení podle ust. § 109 písm. b), c), d) stavebního zákona:   
– ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín  IV – Podmokly 
– Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22  Praha 4 – Michle 
– RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02  Brno 
– ČEVAK a.s., Severní  8/2264, 370 10  České Budějovice 
– Sušické lesy a služby s.r.o., Na Hrázi 270, 342 01  Sušice II 
účastníkům dle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: 
– vlastníci pozemků: parc. č. 2256/6, st. 90, st. 139, st. 140, st. 141/1, st. 142, st. 143/2,st. 

143/1, st. 144, st. 145, st. 146, st. 148, st. 549, st. 3273, 291, st. 268, 2254/2, st. 267, st. 
259/3, st. 150, st. 152, st. 153, st. 155, st. 156, st. 158, st. 159. st.160, st. 161, st. 162, st. 
163, st. 164, st. 166, st. 167, st. 168, 2254/1, st. 119, st. 121, st. 122, st. 117, st. 116/1, st. 
116/2, st. 123, st. 113/1, st. 113/2, st. 692, st. 3166, 2722, st. 126/2, st. 126/1, st. 127,  st. 
128, st. 129, st. 130, st. 108, 2256/1 st. 103, st. 131, st. 132/2, st. 132/1, st. 133, st. 134, st. 
135, st. 136, st.137, st. 100, st. 138, st. 99/1, st. 32, st. 97/1, st. 91 

 
 
Dotčené orgány a ostatní: 
– Městský úřad Sušice, odbor výstavby a ÚP 
– Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí 
– Městský úřad Sušice, odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu 
– Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Klatovy 
– Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Plzeňská 165/II, 339 01 

Klatovy 
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– Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje,  Územní odbor Klatovy, Aretinova 129,  339 01  
Klatovy 

– vlastní 
 
 

 
 

 


