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OZNÁMENÍ 
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

SP MÁCHOVA DEVELOP s.r.o., IČO 27984451, Slovanská ale j 1861/32, Východní Předměstí,  

326 00  Plzeň 26 v zastoupení:  EGF, spol. s r.o., IČO 00871192, Na Tržišti  862, Sušice II, 342 01  

(dále jen "žadatel") dne 25.3.2015 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje 
územní rozhodnutí podle § 79  a 92 stavebního zákona, o umístění stavby: 

"Novostavba 2 rodinných domů na společné majetkové hranici" 

na pozemku  p. č. 968/49, 968/50 ( oba pozemky ostatní  plocha) v katastrálním území Sušice nad 
Otavou. 

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"), podle § 78 odst. 5 stavebního zákona 

o z n a m u j e   p o s t u p 

podle § 78a odst. 3 stavebního zákona ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

 

Poučení: 

Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je písemný souhlas ostatních osob, které by byly účastníky 
podle § 27 odst. 2 nebo 3 správního řádu. Není-li tento souhlas získán, může správní orgán místo uzavření 
veřejnoprávní smlouvy vydat rozhodnutí ve správním řízení, v němž využije podkladů získaných při 
přípravě veřejnoprávní smlouvy. 
 
 

vedoucí odboru výstavby a ÚP 
Ing. Lenka Blažková 

  
  
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 8 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
Dálkový přístup: 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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účastníci  řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona: 
SP MÁCHOVA DEVELOP s.r.o., IDDS: 2mx3hqh v zast. EGF, spol. s r.o., IDDS: dmu3exv 
Město Sušice, osobně 
  
dotčené orgány: 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 
Městský úřad v Sušici, odbor životního prostředí, osobně 
Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, osobně 
  
na vědomí: 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 
 


