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MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE 
odbor dopravy a silni čního hospodá řství 
náměstí Svobody 138,  342 01 Sušice I,                tel.č.: 376540111, fax: 376540112 

 
VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:    
NASE ZNAČKA:   4598/14/DOP/Pa 
VYŘIZUJE:   Pavl uková 
TEL.:  376540184 
FAX:   376540112 
E-MAIL: vpavlukova@mususice.cz  
 
DATUM:     2014-10-23 
 
 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 
 
 

O Z N Á M E N Í 
 

ZAHÁJENÍ STAV EBNÍHO ŘIZENÍ 
 
 
 

MgA. Martina Bartošová, nar. : 5.3.1966, Pod Lesem 1179, 342 01 Sušice II 
Jakub Dražek, nar.: 21. 4. 1985, Nov á 371, 341 92 K ašperské Hory 
Michal Fornous, nar.: 3. 4. 1974, Pod Lesem 1179, 3 42 01 Sušice II 
Pavel Jáchim, nar.: 28. 5. 1971, Mayerova 1065, 341  41 Horažďovice 
Lenka Jáchimová, nar.: 26. 9. 1976, Pod Vodojemem 1 209, 342 01  Sušice II 
Martin Škopek, nar.: 5. 7. 1969, Pod Vodojemem 1201 , 342 01  Sušice II 
Hana Škopková, nar.: 23. 6. 1972, Pod Vodojemem 120 1,  342 01  Sušice II 
adresa pro doručování:   EGF, spol. s r.o., se sídlem: Na Tržišti 862, 342 01  Sušice II, IČ: 008 
71 192, (dále jen „stavebník“) dne 11. 7. 2014 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 
 

ZTV pro rodinné domy Sušice – Voj t ěška, komunikace  
 

na pozemku parc. č . 941/5, 941/7, 941/11, 955/25  v kat. území Sušice nad Otavou. Uvedeným dnem 
bylo zahájeno stavební řízení.  
 
Projekt řeší: 
Část spojovací komunikace pro pěší na p.p.č. 941/7 a 955/25 bude upravena na komunikaci funkční 
skupiny C s oboustranný chodníkem.Celková šířka uličního profilu bude 9,5 m. Vozovka má šířku 6 m,  
východní chodník  má šířku 1,5m a západní chodník šířku 2,0m. Vozovka i chodníky budou navazovat 
na vybudovanou komunikaci lokalitě Na Vojtěšce. Povrch vozovky bude zpevněný asfaltobetonový, 
chodníky budou mít povrch zpevněný zámkovou dlažbou. Vymezení vozovky a chodníků bude 
provedeno betonovými silničními obrubníky.Napojeny budou dva stávající vjezdy na sousední 
pozemky, a to chodníkovým přejezdem. V lokalitě Na Vojtěšce bude upraven chodník a chodníkový 
přejezdu byt.domu č.p. 1245, aby se dosáhlo plynulého napojení na stávající vozovku. Obytná zóna 
se provede v rozsahu funkční třídy D, podskupina D 1 – komunikace se smíšeným provozem chodců 
a vozidel. Parkování vozidel bude zajištěno na dvou parkovacích místech. Na komunikaci budou 
navazovat vjezdy na stavební pozemky a na parkovací plochy. Pro návštěvníky jsou navržena 
parkovací stán v rámci obytné zóny.  Vrchní povrch komunikací bude mít asfaltobetonový obrusný 
kryt. Odvodnění podkladních vrstev bude zajišťovat trativode provedený z drenážního potrubí DN 100 
mm. Odvod dešťových vod z povrchu komunikace budou zajišťovat instalované uliční vpusti vybavené 

    
 
          viz rozdělovník 
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kalový košem a vtokovou mříží s rá me m. Vody z uličních vpustí budou odvedeny do dešťové 
kanalizace. Součástí stavby je dopravní značení. 
      
     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 ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č . 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle ust. § 112 
stavebního zákona zahájení stavebního řízení.  Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a 
žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu ust. § 112 
odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření. Dotčené orgány mohou uplatnit 
závazná stanoviska a  účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 
 

10 dnů od doru čení tohoto oznámení, 
 

k později  uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Městského úřadu Sušice, úřední dny: ponděl í a středa 8.00–12.00 a 12.30-17.00 hodin a pátek 7.30-
11.00 a 12.00-14.00 hodin). 
 
 

Poučení: 
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření 
nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.  
 
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při  územním řízení, při pořizování 
regulačního plánu nebo při  vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o 
asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 
 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                František Opl 
                                                                                  vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství  
 
 
 
 
Toto oznámení musí být v yv ěšeno po dobu 15 dn ů. 
 
 
 
Vyvěšeno…………………………………..                       Sejmuto………………………………………… 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Doručí se: 
 
Účastníci řízení: 
MgA. Martina Bartošová, Pod Lesem 1179, 342 01 Sušice II 
Jakub Dražek, Nová 371, 341 92 Kašperské Hory 
Michal Fornous, Pod Lesem 1179, 342 01 Sušice II  
 



 3

Pavel Jáchim, Mayerova 1065, 341 41 Horažďovice 
Lenka Jáchimová, Pod Vodojemem 1209, 342 01  Sušice II 
Martin Škopek, Pod Vodojemem 1201, 342 01  Sušice II 
Hana Škopková, Pod Vodojemem 1201,  342 01  Sušice II 
adresa pro doručování:   EGF, spol. s r.o., Na Tržišti 862, 342 01  Sušice II  
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:   
– STAVOPLASTKL spol. s r.o., 384 /3  Stachy 266 
– ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děč ín  IV – Podmokly 
– O2 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. st.p. 2937, 2938 p.č . 941/4, 941/6, 941/8, 941/9, 941/12, 941/13, 

941/27, 941/28, 941/29, 941/31, 941/33, 941/34, 941/45, 941/47, 941/110, 941/113, 941/123, 
955/19, 955/22, 957/1, 958/11, 958/12 v katastrálním území Sušice nad Otavou  

– osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Sušice II, č .p. 1137, č.p. 
1138 a č .p. 1245 

 
Dotčené orgány a ostatní: 
– Městský úřad Sušice, odbor výstavby a ÚP 
– Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí 
– Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Klatovy 
– Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Plzeňská 165/II, 339 01 Klatovy 
– Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje,  Územní odbor Klatovy, Aretinova 129,  339 01  

Klatovy 
– Ministerstvo obrany, VUSS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


