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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY 

 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 
ELEKTROSTAV Strakonice s.r.o., IČO 47239034, Písecká 283, 386 01  Strakonice 1 

(dále jen "žadatel") dne 18.6.2015 podal žádost o povolení výjimky z ustanovení § 24 odst. 1 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů pro umístění 
stavby: 

"Frymburk, čp. 46 - vNN" 

na pozemku st. p. 26/2, 49, 27, parc. č. 31, 1291/2, 44/1, 1294, 51/8, 40 v katastrálním území Frymburk u 
Sušice, která se týká: 
- umístění energetického vedení v zastavěném území obce nad zemí.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu podle 
§ 169 odst. 2 stavebního zákona ve věci výjimky z obecných požadavků na využívání území podle § 169 
odst. 3 stavebního zákona. 

Stavební úřad MÚ Sušice, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. c) a § 169 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 94 odst. 4 a § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení 
podle § 169 odst. 2 stavebního zákona o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu a současně 
nařizuje k projednání návrhu ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 

25. srpna 2015 (úterý) v 10.00 hodin 

se schůzkou pozvaných před OÚ Frymburk. 

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při 
ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. 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: 

Vlastník nebo uživatel pozemků a staveb, které jsou předmětem řízení, je povinen strpět  ohledání na 
místě podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 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. 
 

 Jiří Lunda 
úředně oprávněná osoba č.21 
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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: 
účastníci (dodejky) 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
ELEKTROSTAV Strakonice s.r.o., IDDS: 6qp3pdx 
Lumír Pendl, Frymburk č.p. 46, 342 01  Sušice 1 
Obec Frymburk, IDDS: ctdbxxy 
Marie Zdichyncová, Bezděkovská č.p. 459, Strakonice II, 386 01  Strakonice 1 
Milan Vrba, Frymburk č.p. 20, 342 01  Sušice 1 
Václav Turek, Karla Němce č.p. 974, 341 01  Horažďovice 
Ing. Zbyněk Trajer, Třeboradická č.p. 1076/49, Kobylisy, 182 00  Praha 82 
Alena Trajerová, Třeboradická č.p. 1076/49, Kobylisy, 182 00  Praha 82 
  
dotčené orgány 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k 
 
 


