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Sdělení informace o zahájení řízení podle § 87 a § 112 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

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“), sděluje, že bylo zahájeno 

následující správní řízení: 

- spis.zn. 2463/16/VYS/Va ve věci žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení na stavbu: „Stavební úpravy garáží na st.p.č. 2129/2 v k.ú. Prášily“ na pozemku 

parc. č. 2129/2 v k.ú. Prášily (podáno dne 3.6.2016). 

 

Spolky mají podle ustanovení § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, možnost písemně oznámit správnímu orgánu svoji účast ve výše uvedeném 

správním řízení do osmi dnů ode dne sdělení této informace, tj. od prvního dne zveřejnění na úřední 

desce.   

 

 

 

Bc. František V a v ř i č k a 

úředně oprávněná osoba /106/ 

  

 

 

  

Toto sdělení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 8 dnů. 

 

Úřední deska: 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí sdělení. 

 

Dálkový přístup: 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí sdělení. 
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Rozdělovník: 
OKRAŠLOVACÍ SPOLEK ZDÍKOVSKA, Zdíkov č.p. 235, 384 72 Zdíkov 

Děti Šumavy, Purkyňova č.p. 739, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1 

Společnost Vlídné vidiny o.s., Prášily č.p. 164, 342 01 Sušice 1 

NE! Uschlé Šumavě!, Prášily č.p. 140, 342 01 Sušice 1 


