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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K  ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 
zastoupena společností 
Projektel, IČO 28044711, Masarykova 436, 339 01  Klatovy 1 

(dále jen "žadatel") podal dne 13.3.2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

"Sušice, Na Hrázi, p.968/4 - k NN" 

na pozemku st. p. 1189, 1275, 1277, 3050, 3519, parc. č. 968/4, 970/2, 970/3, 970/24 v katastrálním 
území Sušice nad Otavou. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

Stavba obsahuje: 
- Připojení nových stavebních parcel na distribuční soustavu NN. 

 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 podle § 11 odst.1., písmeno b) zákona č.500/2004Sb., Správní řád, oznamuje podle 
§ 87 odst. 2 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně, nařizuje k projednání žádosti  ústní 
jednání spojené s ohledáním na místě na den 

 7.5.2014 v 9.00 hodin 

se schůzkou pozvaných na MěÚ Sušice – malá zasedací místnost č.dveří 413. Konání ústního jednání se 
oznamuje veřejnou vyhláškou, z důvodu řízení s velkým počtem účastníků, která musí být vyvěšena 
nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro 
vydání 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). 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 2195, 2763, parc. č. 963/11, 963/12, 963/13, 966/2, 966/5, 966/8, 966/9, 968/5, 968/10, 968/19, 
968/38, 2303, 2486 v katastrálním území Sušice nad Otavou 

Poučení:. 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a 
námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. 
K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. 
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 
řízení, a důvody podání námitek. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu 
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo 
opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, 
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního 
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo 
stavbu. 
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou list inou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, 
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je 
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 
předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 
právnickou osobu současně činit  úkony jen jedna osoba. 
 

Vedoucí odboru výstavby a ÚP 
ing. Lenka Blažková 

  
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
Úřední deska: 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Dálkový přístup: 
Vyvěšeno dne:…………………….                                  Sejmuto dne:……………………….  
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Obdrží: 
Účastníci dle § 85 ods. 1. písmeno a),b) (dodejky) 
Projektel, IDDS: xazu664 
Město Sušice, IDDS: i7ab4sa 
 
Účastníci podle § 85 ods.2.písmeno a) 
SP MÁCHOVA DEVELOP s.r.o., IDDS: 2mx3hqh 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
Ing. Zbyněk Polák, Mírová č.p. 731, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
Vladislava Poláková, Mírová č.p. 731, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 
Účastníci podle § 85 odst.2.písmeno b) 

st. p. 2195, 2763, parc. č. 963/11, 963/12, 963/13, 966/2, 966/5, 966/8, 966/9, 968/5, 968/10, 968/19, 
968/38, 2303, 2486 v katastrálním území Sušice nad Otavou 

 
dotčené orgány 
Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, náměstí Svobody č.p. 138, Sušice I, 342 
01  Sušice 1 
Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, IDDS: i7ab4sa 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k 
  
ostatní 
Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS Plzeň, IDDS: d79ch2h 
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
ČEZ ICT Services, a.s., IDDS: zbsdk9i 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
Sušické lesy a služby, s.r.o., IDDS: 8z65huw 
 
 


