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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA                                                                                                  

ROZHODNUTÍ O ZM ĚNĚ ROZHODNUTÍ  
                                                      V  RÁMCI  AUTOREMEDURY 

 

Výroková část: 

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 jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ správní řád“), na základě odvolání proti 
rozhodnutí o umístění stavby: 

“ Sušice ul. Havlíčkova, Klostermannova chránička pro optický kabel“  

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2254/2 (ostatní plocha), parc. č. 2254/3 (ostatní plocha), parc. 
č.2254/11 (ostatní plocha), parc. č. 2256/3 (ostatní plocha), parc. č. 2256/4 (ostatní plocha), parc. č. 
2256/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Sušice nad Otavou, ze dne 26.2.2015, zn. 5249/14/VYS/Sa,   
kde žadatelem je FIXnet s.r.o., IČO 263 57 739, Sušice 1274/II v zastoupení JH projekt s.r.o., IČO 280 
48 563, Národních Mučedníků 196, Klatovy, posoudil odvolání,  které podala dne 12.3. 2015 paní 
Božena Vejmelková, nar. 13.5.1935, Smotlachova 583, Praha 4,  PSČ 142 00 a  rozhodl v souladu s § 87 
správního řádu takto: 

Podanému odvolání se v plném rozsahu vyhovuje a napadené rozhodnutí o umístění stavby ze dne 
26.2.2015, zn. 5249/14/VYS/Sa, se ve výrokové části doplňuje o podmínku č. 25:  

Při provádění stavebních prací v blízkosti domu č.p. 169 je nutné dbát zvýšené opatrnosti vzhledem 
k tomu , že již v minulosti musel být objekt staticky zajištěn z důvodu popraskání štítového zdiva 
v důsledku provádění výkopových prací a minimalizovat tak riziko poškození domu. 

 

Odůvodnění: 

Dne 16.12.2014 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: “  Sušice ul.  
Havlíčkova, Klostermannova chránička pro optický kabel“ (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 
2254/2 (ostatní plocha), parc. č. 2254/3 (ostatní plocha), parc. č.2254/11 (ostatní plocha), parc. č. 2256/3 
(ostatní plocha), parc. č. 2256/4 (ostatní plocha), parc. č. 2256/5 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Sušice nad Otavou. Opatřením ze dne 20.1.2015 bylo oznámeno zahájení územního řízení známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům.  Následně stavební úřad vydal  rozhodnutí o umístění stavby  dne 
26.2.2015. V zákonné lhůtě podal dne 12.3.2015 účastník řízení  Božena Vejmelková, bytem 
Smotlachova 583, 142 00 Praha 4 odvolání proti rozhodnutí, ve kterém požaduje doplnění rozhodnutí o 
následující odstavec: Při provádění stavebních prací v blízkosti domu č.p. 169 je nutné dbát zvýšené 
opatrnosti vzhledem k tomu , že již v minulosti musel být objekt staticky zajištěn z důvodu popraskání 
štítového zdiva v důsledku provádění výkopových prací a minimalizovat tak riziko poškození domu.  

Stavební úřad v souladu s § 87 správního řádu rozhodl o podaném odvolání a změnil napadené rozhodnutí 
v rámci autoremedury. Stavební úřad tak vyhověl plně podanému odvolání.  
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.  

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 
 

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: 
 
 
Vyvěšěno dne:……………………………               Sejmuto dne:…………………………. 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Obdrží: 
účastníci podle § 85 odst.1 stavebního zákona: 
FIXnet s.r.o., IDDS: 7326kn7  zastoupen JH projekt s.r.o., IDDS: 3ibdus7  
Město Sušice, osobně 
 
účastníci podle § 85 odst.2 stavebního zákona: 
O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf 
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Sušické lesy a služby, s.r.o., IDDS: 8z65huw 
 
účastníci podle § 85 odst.2  písmeno b) stavebního zákona: 
vlastníci sousedních pozemků a staveb (doručuje se podle § 144 zákona č. 500/2004 sb., správní řád 
veřejnou vyhláškou)  

 

osoby s vlastnickými nebo jinými právy k sousedním pozemkům: 
st. p. 103, 131, 132/2, 132/1, 133, 138, 100, 141/1, 142, 143/2, 143/1, 144, 145, 146, 148, 549, 150,   152, 
153, 155, 156, 692, 3273, 268, 267, parc. č. 2256/14, 291 v katastrálním území Sušice nad Otavou 
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osoby s vlastnickými nebo jinými právy k sousedním stavbám: 
Sušice I - č.p. 4, č.p. 120, č.p. 113, č.p. 121, č.p. 122, č.p. 127, č.p. 1, č.p. 89, č.p. 90, č.p. 61, č.p. 91, č.p. 
92, č.p. 93, č.p. 94, č.p. 95, č.p. 96, č.p. 97, č.p. 98, č.p. 99, č.p. 100, č.p. 101 a č.p. 16 
 
dotčené orgány: 
Městský úřad Sušice, odbor školství, památkové péče a cest. ruchu, osobně 
Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, osobně 
Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, osobně 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k 
 
 


